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RZECZPOSPOLITA
W ślepe/ Uherce wewnętrznego układu stosunków

Tylko istotny autorytet

Wyprowadzi kraj z obecnego chaosu
Bo najbardziej rozpowszech
nionych wyobrażeń, mających
Prąwo obywatelstwa w opinii
hależy i to, że opozycja musi się
,eszyć z każdego objawu postę
Pującego rozbicia w dawnym o°zie sanacyjnym. Nic podobe£o! Jest to błąd równie pow,2®chny, jak szkodliwy. Wyni•a. A? iasno z całej sytuacji, w
k^ej się znalazł układ stosunwewnętrznych w państwie
chwili, gdy wkraczamy w no
y okres polityczny.

Jednolity front
s włeczeństwa
podziału tak, jak biegnie ona
tej chwili w rzeczywistości.
po jednej stronic zobaczymy
/zede wszystkim jednolity
°nt, którego trzonem jest niet^’eniona od zgórą dwóch lat
J^'arda i nieustępliwa postawa
ied ^ront ten nie ogranicza się
„ dnak bynajmniej do miliono
wych uświadomionych, zdyęcy’.howanych i gotowych do naj
^'ykszych ofiar mas chłopPrzekracza on granice
,s' i ogarnia wszystkie warspołeczeństwa. Posiada
.ctki tysięcy zorganizowanych
, dezorganizowanych sojuszni■ 9^’. Ma ich zarówno w szero’ch warstwach robotniczych,
biurach urzędów państwo„,ych, jak i na szczytach umy
tych i kulturalnych narodu.

zmieniony ani na jotę mimo tru my wyprowadzić kraj z położępów, które padły po strajku roi nia, jakie powszechna opinia unym, mimo fali aresztowań i „pa znaje za nie do utrzymania,
'
cyfikacji,, narodowy program!
chłopów polskich, stał się włas
nością olbrzymiej większości
A cóż jest po drugiej stronie?
społeczeństwa. Stanowi on nie
jako ostateczną nienaruszalną Moglibyśmy wyliczyć co naj
linię równania, ku której musi mniej trzy wpływowe ośrodki,
zmierzać rozwój stosunków we których dążenia i plany są tyleż
wnętrznych w Polsce, jeśli chce niejasne i niepewnejle rozbież-

Po drugiej stronie

Zycie rodzinne w Komunistycznym raju

Szpiegowanie męża, krewnych i znajomych
oto obowiązki żon urzędników GPU
(Od własnego korespondenta „Nowej Rzeczpospolitej"!

LONDYN 20.8. Donoszą z Mn
skwy, że szef GPU Jeżów wy
dal rozkaz zabraniający urzęd
nikom GPU żenienia się przed
ukończeniem 24 lat.
Kandydatki na żony funkcjonariuszów GPU zobowiązane
są w myśl tego rozkazu, przejść
przed zawarciem małżeństwa
półroczny kurs ideologiczno-po
lityczny w specjalnym obozie
przeszkoleniowym.
Żony urzędników GPU nale
żeć będą odtąd przymusowo do
klubu „Kobiecego GPU‘‘, które
go przewodnicząca jest żona Je
żowa. Zadaniem członkiń tego
klubu jest przedó wszystkim
śledzenie swych mężów i czu
wanie nad ich „pionem ideologiczno-politycznym“ oraz pro
Bo ów zdecydowany i nie- wadzenie wywiadu wpośród

Ostateczna
linia równania

Wrjr-ofc zagłady
. (w) Zhitleryzowane Niemcy stasię groźne dla wszystkich obcych narodowości w Rzeszy. PoJPirno oświadczeń z góry, że teoria
ta>izrnu wyklucza wynaradawia
ne żywiołów niemieckich ze wzglę
11 na konieczność zachowania czy
^ści rasy, to jednak praktyka wy
ayuje zupełnie co innego.
Stare nałogi zwyciężają nowe
boglądy. Dawna polityka ekster
minacyjna pruska zbytnio się za^rzeniła w duszach niemieckich,
Dy mogła zniknąć nagle na jed110 skinienie. Widzimy wprost
*>rzeciwnie, że właśnie sfery kiero
wnicze coraz bardziej ustępują w
.yrn względzie pod naciskiem dołu
okraczają wyraźnie na utarte

ne. W ślad za tym idą rozmaite
linie postępowania, chwiejne i
zmienne, ale zawsze w innym
kierunku. Nieuchronnym wyni
kiem takiego stanu rzeczy jest
brak jednolitej ogólnej linii poli
tycznej, owa bezprogramowość
którą w tych warunkach niesłu
sznie przypisuje się rządowi, unicruchomionemu rozbieżnymi
tendencjami i skazanemu na zaj

jakby wyjęta spod prawa. Upośledzenie tej ludności dobitnie wykazał memoriał Związku Polaków w
Rzeszy, złożony rządowi niemiec
kiemu, który nań jednak wcale
nie reagował.
Katastrofa natomiast dotknęła
resztki wielkiego ongi narodu łu
życkiego. Serbowie łużyccy byli
zawsze lojalnymi obywatelami pań
stwa niemieckiego i deklarowali
posłuszeństwo kanclerzowi Hitle
rowi, który złożył im nawet ofi
cjalne oświadczenie, że nie ma zami ani ich germanizować. Wbrew
temu opieczętowano niedawno łu
życką drukarnię i księgarnię w
Budziszynie. Zamknięcie dmkarni
pociągnęło za sobą zniszczenie ca
łej praey łużyckiej, a brak księ
gami uniemożliwił rozszerzenie
się książki serbskiej.
Całe życie umysłowe narodu łu
życkiego zostało w ten sposób za
bite.

- 1 °d państwa, które ma milion
|j. ukow na całkowite jej zgnęlenie, odda je obywateli innych
ii’ > o"°ści w Rzeszy na łaskę i
p . a®kę administracji, używająeJ całego swego wpływu na ich
Jeśli Niemcy domagają się
^JJar°dowienie.
wszelkich praw dla swych rodac otkliwie na własnej skórze od- ków poza granicami Rzeszy, po
ludność polska na Śląsku, winni sami u siebie uszanować
^ntii i Mazowszu, która została,

swych krewnych, przyjaciół J
znajomych.
Jednocześnie rozkaz powyż
szy wprowadza odpowiedzial
ność męża za czyny 1 przeko
nania polityczne żony.
Powyższy rozkaz wywołał
w Moskwie łatwo zrozumiałą

sensację i komentowany jest ogólnie jako dowód dalszego roz
kładu na szczytach partii ko*
munistycznej ZSRR, stoczonej
wzajemną podejrzliwością i bra
kiem zaufania oraz próbującej
się ratować podobnie ryzykow
nyml posunięciami. •
(W)

mowanic się plotami i punktual
nością urzędników.

Nieodzowny warunek
Weźmy jeden przykład. Pe
wnym programem ogólnym czy
też raczej jego zarysem, była
katowicka mowa p. wicepremie
ra Kwiatkowskiego. Wzbudziła
ona znaczne nadzieje w niektó
rych kolach, wpłynęła na wy
czekującą postawę innych. Otwierała w każdym razie jakieś
możliwości, ale tylko pod wa
runkiem zupełnej pewności, że
zawarty w niej program zosta
nie rzeczywiście wprowadzony
w życie.
Czy w sytuacji, jaka obecnie
panuje w obozie rządzącym, pe
wność taka istnieje? Otóż tu za
czynają się wątpliwości... W
ciągu przeszło trzech miesięcy,
jakie upłynęły od mowy kato
wickiej, sprawa nie ruszyła z
miejsca. Co więcej, w okresie
tym wyrósł w obozie rządzą
cym jeszcze jeden czynnik, któ
ry powiększył ilość wewnętrz(Dokończenie na str. 2-giej)

Zwierzęca zbrodnia Hitlerowców gdańskich

Wrzucili pod pociąg
GDYNIA 20.8. Na forze kole
jowym pod Orłowem na szlaku
Gdynia — Gdańsk, około godz.
3-ej na ranem służba kolejowa
patrolując tor, znalazła na szy
nach mężczyznę w mundurze
kolejarza polskiego z odciętymi
nogami i bez lewej ręki, który
dawał słabe oznaki życia.
Nieprzytomnego przewiezio
no do szpitala ss. Miłosierdzia
w Gdyni, gdzie ustalono, że jest
to 29-letni Tadeusz Winnicki,
adiunkt kolejowy z Torunia, ba
wiący służbowo w Gdyni. W
szpitalu dokonano mu amputacji
nóg, które ledwie trzymały się
tułowia.
Winnicki, który na chwilę od
zyskał przytomność, zeznał, że
w Gdyni wsiadł do pociągu to
warowego, by udać się do So
pot, gdzie mieszka jego wuj. —
Wsiadł do towarówki, gdyż w
tym czasie nie było pociągu osobowego. Krótko po opuszczęniu stacji w Gdyni miał on po
sprzeczać się na tle politycz
nym z obsługą pociągu składają
cą się z Niemców - hitlerowców
Ci, w przystępie złości wyrzuci
li go z pociągu tak, że upadł pod
koła, które obcięły mu nogi.
Rewelacyjne te zeznania po
stawiły na nogi polskie władze
poiicyjno - sądowe. Przybyła
też specjalna komisja z toruń
skiej dyrekcji kolejowej, by pro
wadzić dochodzenia.
.Odszukano już obsługę jyspo

mnianego pociągu. Składała się
ona z 6 kolejarzy, z których 5
sprowadzono do Gdyni. Wszys
cy są obywatelami gdańskimi,
Niemcami, czynnymi członkami
organizacji hitlerowskiej.
Ponieważ nie przyznali się
oni do zarzuconego im przestę
pstwa, zatrzymano ich w aresz-

cie do czasu skonfrontowania z
Winnickim, co nastąpi skoro tył
ko odzyska pełną przytomność.
O ile zeznania ofiary wypad
ku okażą się prawdziwe zarea
gują na to niewątpliwie nie tyl
ko społeczeństwo, ale także i
oficjalne czynniki polskie.

„Każdy mole robić spirytus”

Nowy zamach oszustów
na Kieszente naiwnych

Z Janówka gminy Wiązowna powia
tu warszawskiego gospodarz Andrzej
Kondraciuk przywiózł do Warszawy
furę kartofli. Zatrzymał się na pra
skim bazarze Różyckiego. Zjawił się
nabywca, który podczas kupowania
kartofli wtrącił, że chłopi w Polsce to
stasznie głupi naród. Istnieje taki zna
komity wynalazek wytwarzania spirytusu z kartofli, a chłopi sprzedają
kartofle za grosze.
Nieznajomy jąf opowiadać o maszynce do robienia spirytusu z kar
tofli. Maszynkę taka może nieznajo
my dostarczyć Kondraciukowi na do
godnych warunkach, na spłaty mie
sięczne. Gdy poza tym chłop dowie
dział się. że z jednego kilograma kar
tofli można zrobić ćwierć litra spiry
tusu, Kondraciuk zapalił się do wyna
lazku i kupna.
Nieznajomy wsiadł na wóz 1 poje
chał do „jednego pana", który takie
maszynki sprzedaje, Udali się na uli-

cę Niską- Tyle Kondraciuk zapamię
tał, bo ów nieznajomy tak mu powie
dział. Ale była to inna ulica, bo chłop
na Niskiej niczego znaleźć nie może.
A był tam w jednym z domów.
Nieznajomy i „jeden pan“ włożyli
do aparatu kilogram kartofli i po kil
ku minutach odkręcili kran, skąd spły
nęło do butelki ćwierć litra spirytu
su. Kondraciuk spróbował i orzekł,
że znakomity. Zrobiono drugą próbę
i chłop maszynkę kupił.
Maszynka miała kosztować tysiąc
złotych, ale Kondraciuk miał przy so
bie tylko 320 zł i wpłacił je jako
pierwszą ratę, na resztę wystawił we
ksle.
Chłop wrócił do wsi, zaczął robić
spirytus i nic z tego nie wyszło. Jak
się okazało była to zwykła maszynka
do kręcenia lodów, do której przymo
cowano kran z rezerwoarem, w któ
rym przygotowano spirytus dla oszu
kania chłopa.
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przeleci w krajowych zawodach lotniczych

W’ piątek rozpoczęły się w Warsza
wie Krajowe Zawody Lotnicze. Im
preza ta, gromadząc 48 maszyn z 9
aeroklubów ma na celu oprócz propa
gandy sportu lotniczego — sprawdze
nie poziomu wyszkolenia osiągnięte
go w aeroklubach 1 ośrodkach wojsko
wego przysposobienia lotniczego, zba
danie stopnia zdatności pilotów tury
stycznych do służby lotniczej i wzbu
dzenie wśród pilotów turystycznych
zamiłowania do pracy lotniczej w ze
społach.
Zawody składać się będą z prób na
tępującycb: Próba nr 1 — opanowa
nie pilotażu (na lotnisku okęckim) obejmuje przelot na wys. 1200 m nad
dwoma punktami, oceniany z ziemi z
izw. ciemni bombardierskiej. Z tej
wysokości pilot wykona spiralę w pra
wo do wysokości 80 m, stąd spirala w
lewo do wysokości 400 m i wreszcie
na wysokości 300 m dwie „ósemki".
Po ewolucjach lądowanie na oznaczo
nym terenie.
Próba ta rozpoczęła się w sobotę o
godz. 6 rano i trwała do g. 11.30. Po
południu od g. 14 do 18 próba dla re
szty maszyn.
W niedzielę od godziny 6-ej rano
zawodnicy startować będą do pierw
szego etapu lotu okrężnego nad Pob

ską. Trasa lotu prowadzi z Warsza
wy przez Poznań, Toruń, Gdynię do
Bydgoszczy (789 kilometrów)—pierw
szy dzień. Drugi dzień: Lidzbark,
Czerwony Bór (na tym dystansie od
będzie się próba lotu na orientację),
Suwałki, Grodno, Wilno (661 km). —
Etap trzeci wiedzie z Wilna do Lidy,
Białej Podlaskiej, Zamościa, Lwowa
(603 km), gdzie odbędzie się jeszcze
jedna próba lądowania. W czwartym
dniu zawodnicy przybywają do War
szawy przez Krosno, Nowy Targ, Kra
ków, Katowice, Częstochowę i Łódź.
Na odcinku Łódź — Warszawa odbę
dzie się ostatnia próba: lot w szyku.
Dnia 24 bm. o godz. 19 odbędzie
się zamknięcie zawodów, następnego
dnia o 8-ej rano zawodnicy powrócą
do swych aeroklubów.

Lista uczestników przedstawia się
następująco (pierwszy — pilot; dru
gi — obserwator):
Z Aeroklubu Śląskiego:
Offierski Michał i Pysz Jan; Kasprowski Alfred i Gawęda Adam; Murłowski Stanisław i Czekała Franci
szek.
Z Aeroklubu Łódzkiego:
Egierski Henryk i Błachowski Je
rzy; Wróblewscy Aleksander i Euge-.
niusz; Waliński Jerzy i Szymańsk1
Jan.

Pan redaktor” w kryminale
za bardzo lubił.. tytuły

Byt sobie ot taki Turek — ale nie
z pochodzenia, tylko z nazwiska. —
Pracować się jegomości nie chciało,
więc obrał sobie specjalny zawód.

Giełda pieniężna
DEWIZY: Holandia 289.4Ó; Berlin 213.07;
Bruksela 89.55; Gdańsk 100.25; Helsinki 11.25;
Kopenhaga 115.70; Londyn 25.92; Mediolan
22.60; Montreal 5.30;
Nowy Jork 5.30 7/8;
Nowy Jork (kabel) 5.31 1/4; Oslo 130.20;
Paryż 14.51; Praga 18.33; Sztokholm 133.70;
Tel Aviv 25.45; Zurych 121.75; Marka niem.
srebrna 94.00.
PAPIERY PROCENTOWE: 3 proc. pot. prem.
inw. I em. 83.50, II em. 82.50; 4 proc. poż.
dolar. 42.50; 4 I pół proc, wewnętrzna 67.38;
4 proc, konsolidacyjna 67.25; 5 proc, konwersyjna 70.00; 4 i pól proc. L. Z. ziemskie
65.25; 4 i pól proc. L. Z. Pozn. ziem, seria L
65.13; 4 i pól proc. L. Z. Lwowa 64.75; 5 proc.
Warszawy (1933 r.) 73.50; 5 proc. L. Z. Łodzi
(1933 r.) 65.75; 5 proc. Radomia (1933 r.)
61.38; 8 proc, obligacje BGK I em. 93.00.
AKCJE: Bank Polski 125 00; Węgiel 34.00;
Cukier 39.50; Starachowice 42.75; Żyrardów
61.00; Ostrowiec 67.75; Lilpop 88.00; Haberbusch 57.25; Modrzejów 16.25.

ATLANTIC
PRZYGODA

SZANGHAJU

Przybrał sobie naprzód nazwisko dra
Turkowieckiego i pod tym nazwis
kiem uprawiał przeróżne machina
cje oszukańcze. Po pewnym czasie
jednak nazwisko to okazało się nie
zbyt przyciągające. Zmienił je więc
na autentyczne. Skradł gdzieś, czy
znalazł legitymację redaktora Wojcie
cha Trojanowskiego — referenta spor
towego Polskiego Radia, no 1 pod tym
nazwiskiem „podróżował" po prowin
cji. Naciągał ludzi na lewo 1 prawo,
ogrywał w karty. Podobno poszkodo
wanych jest bardzo wielu i to ze sfer
inteligencji — nie wszyscy Jednak
chcą się obecnie przyznać do naiwności.
Rezultat: rozprawa sądowa w Sądzie okręgowym warszawskim 1 kara
trzech i pół roku więzienia.

Studio
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Chmielna 7
Cza rająca
ŻARACH LEANDER
w swa) naTepszej kreacji

LA HĄB/ilERĄ
pocz. godz. 5. 7, 9

KIWO BAŁTYK

Z Aeroklubu Warszawskiego:
Anczutin Andrzej i Barbara Wojtulanis; Urban Mieczysław i Różański
Jerzy; Abramski Stanisław i Stronczyński Wlad.; Kamocki Kazimierz
Turowicz Władysław; Markowski Te
deusz i Pełka Jan Jerzy; Kocjan Bo
lesław i Ławruszczuk Władysław.
Z Aeroklubu Lwowskiego:
Solak Bolesław i Poloniecki Ber
nard; WeigI Rudolf i Wielkoszewski
Władysław, Zwoliński Ryszard i Ko
zioł Stanisław.
Z Aeroklubu Wileńskiego:
Kurec Włodzimierz sam na własnej
maszynie; Nielubszyc Grzegorz i Giedroć Wiktor; Pimonow Aleksander i
Paweł; Świetlikowski Leon i Osucho
wski Bogusław; Chorąży Leon i Mac
kiewicz Wacław.
Z Aeroklubu Krakowskiego:
Chałupnik Wiktor i oKssowski An
drzej; Dec Józef i Zachwieja Adam;
Pietrzyk Mieczysław i Żurek Stani
sław; Bezdek Stefan i Bazarnik Kon
rad; Rojek Józef i Dudzik Kazimierz;
Rutkowski Jan i Klein Juliusz.
Z Aeroklubu Podlasko-Poleskiego:
Jabłoński Zygmunt i Brandys Ja
nusz; Rybakiewicz Janusz i Paszkow
ski Stefan; Sobolewski Józef i Szyszczyński Stanisław.
Z Aeroklubu: Poznańskiego:
Rychlicki Bolesław i Karolczak Ka
zimierz; Chrzanowski Edward i Kręzałek Jan; Skalski Marian i Duralski
Zbigniew; Mościcki Janusz i Hrynakowska Maria; Kowalski Bolesław i
Prohaska Stanisław; Modlibowska
Wanda i Korczyńska Ewa.
Z Aeroklubu Gdańskiego:
Gaudyn Józef i Fukalski Jan; Mo
rawski Zygmunt i Bachleda Józef; Pe
trusewicz Stanisław i Rudnicki Miko
łaj; Łabiszewski Adan i Smidowicz
Bohdan; Matheus Antoni i Pozowski
Stanisław; Zieleniewicz Władysław i
Kukucki Janusz.

250 ziół leczniczych
w Polsce
Pierwszy jarmark ziół leczniczych,
który odbył się w Wilnie wy
kazał, jak poważną pozycją dla ziem
północno • wschodnich przy rozwoju
naszego zielarstwa, może być zbyt
tych artykułów. Jarmark ten pozwolił
zorientować się w ilości firm, znajmuiących się zielarstwem oraz w dużej
skali artykułów, będących przedmio
tem zbytu (ca 250 gatunków roślin flo
ry krajowej).
Eksport ziół leczniczych w okręgu
wileńskim w r. 1937 wynosił 452 tys.
złotych 1 był kierowany do różnych
krajów europejskich, jak również do
Ameryki Półn. 1 Palestyny.

(Dokończenie ze str. 1-e|)
nych ośrodków dyspozycji o państwie. Jak to lata ubieg “j
dowiodły, postawa wsi, na ■
rozbieżnych tendencjach.
całym rozszerzonym fronci >
jest nie do przełamania. Ani 9
Tą, ani podstępem. Jedyną mo*
W takim stanie rzeczy nie wą polityką spokoju wewne1^
możliwe jest ewolucyjne wpro nego państwa jest równanie n
wadzenie w żvcie jakiegokol linię programowa wsi. Gdz>,
wiek bądź programu koniecz jest w obozie rządzącym alJt0’
nych reform. I nie będzie moż rytet, który się jej podejmie
liwe, dopóki w samym obozie potrafi ją przeprowadzić?
rządzącym nie ustali się jedno
Rozbicie i niezdolność do cz;,
lita linia postępowania, dopóki nu obozu rządzącego jest dz1*
nie znajdzie się autorytet dość główną przeszkodą do przepf0'
silny, aby zagwarantować prze wadzenia zmian, od których z
prowadzenie zmian, możliwych leży przyszłość i siła państw*1’
do przyjęcia przez społeczeń Powołanie takiego autorytcV
stwo.
jest dziś zatem jedynym wyi'
ścierń ze ślepej uliczki, w jak>eJ
się znalazł wewnętrzny ukla
stosunków w kraju.
Bo w interesie państwa leżYj
Toteż rozbicie panujące w obozie rządzącym bynajmniej nie by ten w każdym razie ni®**
cieszy opozycji, przejętej tros chronny rozwój wydarzeń od
ką o losy kraju i spokojny prze był się w sposób szybki, ale sP°
bieg nieuchronnego rozwoju kojny. Kto jest innego zdaii|a’
stosunków wewnętrznych w niech podniesie dwa palce!

Wołamy o autorytet

Jedyne wyjście

Oszciędnoić nie wyszła mu na dobre

Urzędnik obrabowany w taksówce
Przed sądem okręgowym stanął w
towarzystwie wspólników szofer Jó
zef Szymański.
Szymański wiózł na Pragę pasaże
ra — urzędnika prywatnego Poleskie
go. W pewnym momencie zapropono
wał pasażerowi przyjęcie do taksów
ki jeszcze Jednej pasażerki. Tłuma
czył, że to będzie taniej... P. Poleski
zgodził się. Oszczędność jednakże nie
wyszła mu na dobre. W pewnym mo
menele tajemniczą dama rzuciła się na
współpasażera i chwyciła go za ręce.

Szofer zatrzymał auto 1 również *aata
kował pasażera. Zjawił się jeszc1'
trzeci pomocnik, jak się później ok«'
zało notowany złodziej Stefan Żurek'
W rezultacie pobili pasażera i lV
brali mu portfelSąd okręgowy po rozpoznaniu SPfi
wy skazał Szymańskiego na czte^
lata więzienia, zaś pomocników iet°
Helenę Komodę, osobę lekkich obyczł
jów i Stefana Żurka na karę więzi®
nia po półtora roku każde.

Buchalter ofiara hazardu
13.000 pcdiłoneły karty i wyś:iyi

Przed sądem okręgowym w War
Sąd skazał go na trzy lata wlęz,e'
szawie stanął Kazimierz Olbracht, bu nia.
chalter Urzędu Kontroli Długów Pań
stwowych pod zarzutem sprzeniewie
rzenia na szkodę skarbu państwa trzy
nastu tysięcy złotych.
Olbracht sumę powyższa przegrał Karowa *18, tal. 529-9*
w karty i na wyścigach. Nie widząc
CO WIECZÓR O GODC 8.15
wyjścia z sytuacji sam zgłosił się do
W NIEDZIELE I ŚWIĘTA
prokuratora.
o 4.15 i 8.15.

TEATR MALICKIEJ

Czytajcie
„Nowa Rzerzoospolita

NA FALI ETERU
Kasa czynna od 11 rano cały dzień
oraz „Orbis", aleja Jerozolimska 39

S DOLINA SZWAJCARSKA S-

Uwaga! Od 4 bm. przygrywa 10-osobowa orkiestra jazzowa pod dyr. kompozytora LEWANDOWSKIEGO.
Uroczy zakątek Warszawy. Ceny b. niskie. Leiaki. Otw. orł 19 — 23 •**

CENY filharmonia COLOSSEUM
CHARLIE CHAN
• 1 Wyspa
. Bland nieliBZDietzEństwo * 11 L‘ Skazańców ZBRODNIA w MONTE CARLO

R > ALT0

Dzii wspaniała premiera !

Eleanor POWELL i Nelson EDDY
w czarującej, porywającej rytmem, tempem
i muzyką najkosztown ejszej komedii
produkcji 1938/39

p. 6,8. io
W niedzielę o 12 i 2 poranki ulgowe
P. 4, o. 8, 10
GINGER ROGERS
w nowym, kapitalnym filmie

VICTORIA

MIRIAM
HOPKINS

O GRÓD ZABAW „100 POCIECH"
Zygm jntowska 1, teł. 10-41-28

Niedziela 21 sierpnia tar. o godz. 6.15 i 10.15 wlecz.

Bezpłatnie na otwarta) scenie ogrodowe!

KAZIMIERZ KRUKOWSKI
LUDWIK LEWIŃSKI
WOJNARISOBOLTÓWNA
tańce charakterystyczne

O godz. 12 w południe WIELKA ZABAWA DLA DZIECI
Grzeczne dzieci otrzymają upominki

Wejście do ogrodu 25 gr«

Tylko istotny autorytet

Dzieci I szeregowi 15 gr.

balko.^^J9
$

U KAWALEREM

pBrter Hro

msOKOL
MARSZAŁKOWSKA 69

7 POLICZKÓW
7 O A Ł Li S D W
Lilian Harvey, Willy Fritsch

KINO TOM Puł
■

Pocz. 6, 8. 10

Nitdz. 12 i 2 poranki

w sensacyjnym ffm e

■ CASINO
ADRIA Ms“b.lkon a tEHY
parł.
7K
1
.
P. d-B-10
' ** Ł’
■ ”
pmnj

ADA 1 H
Wierzbowa 7

POŚCIG

__

nr

39
p. 515 -jii 915

Kościuszko pod
Kacłauicami
Sff roli główne;:
T. Białoszczyński. E, Barszczewska

Rewelacja!
BONITA GRA VILLE w filmie

Piętnastolatka

KINO FLORYDA
Żelazna 61 p> 4. 6. 8, 10
Ceny od 54 gr

OSTATNIA SALWA i
DPBŁY WYBRZEŻY

AOMfcVA Chłodna 49
„Sekretarka
iej męża”

CCiMtf C Senatorska 29
jrllnn)
oocz. 6. a ’c

TAJEMtilEZE PROMIEHIE
w roli gŁ Charie Chan

Nasze cenv: 75 nr* 121

— EUROPA 1x 5 7 915

DRAPIEŻNE
KALEŃSTJUO

■Kr W

Skoficzyć z fikcją i obłudą w pracy społecznej

Tlfn.------ ~ g

1O tys. zł subwencji

F

Tajemnica powodzenia" pewnego zjazdu młodzieżowego
fjltP?Inimo wielokrotnego piętnowania
Oac,a’ obłuda i efekciarstwo trawi
Ze życie społeczne bez przerwy,
tąd wyradza się u ludzi niewiara
z nie tylko w słowa i hasła, ale na* w czyny.
sn^'ąSle powsła^ nowe organizacje
sie epZne.1,0 t0’ aby P° iakimś ciah zlikwidować i tworzyć nowe. Aldr bo stworzeniu rozłamać, raz,potem
ugi — j z jednej uczynić trzy> czte.
• organizacje bliźniacze.
or?becnie Przyszedł sezon i moda na
sanizowanie młodzieży... w tym san,y,“ duchu.
I'iowi sJę 0 konsolidacji narodu, o
nsolidacjj młodzieży w pierwszym
rz9dzie. Dobrze.

potrafią się wykazać największą dozą
wysiłku i rzetelności w pracy własnej
organizacji, a największą ofiarnością
na rzecz dobra całego narodu.
W tych dniach również odbywał się
zjazd młodzieżowy organizacji mają
cej pretensję do miana ogólnopolskiej.
Wiele można by pisać o tym zjeździe.
Były ułatwienia i przywileje. Były ta
kie właśnie „poleszuki".
Przede wszystkim, co jest trudne
do uchwycenia, jedno jest niezaprze
czalne 1 stwierdzone ponad wszelką
wątpliwość, że organizacja ta przed
zjazdem otrzymała 10.000 zł (dziesięć
tysięcy!) tytułem subsydium.
A więc wielki rozmach 1 wielkie ge

Sklepy i fabryki radiowego sprzętu
zrujnowane przez to zostaną do szczętu!
Kto bowiem nawet dar mo, nie jak dziś na raty,
zgodzi się wówczas kupić takie r a d i o p a t y:
GRYF

sty — ale nie z własnego wysiłku.
W takiej pracy poza fikcją tkwi nę
dzna obłuda. — Czas już z tym
skończyć.

C ios w serce Totalistycznej soldatesKi

7 punktów Roosevelta
zmienia oblicze moralne świata
(Tstefonem od własnego korespondenta)
PARYŻ, 20. 8. Komentując przed Cordell Hulla pisaliśmy, że Ameryka
dwoma dniami przemówienie ministra stanęła już jedną stopą w Europie w
obronie Czechosłowacji. Onegdajsza
mowa Roosevelta wygłoszona w King
ston w Kanadzie nie tylko potwierdzi
ła powyższą opinię, lecz zadaje pań
stwom totalnym i półtotalnym cios ta
ki, jakiego dotychczas nie otrzymały
Albo ta wiadomość była nieprawdzi ani razu. Nic więc dziwnego, że pa
wa, albo też karabin w porę usunię nika zapanowała we włoskich kołach
to — w każdym razie policja karabi rządowych i że wydano tam rozkaz
nu maszynowego nie odnalazła.
przemilczenia mowy Roosevelta. W
Sprawą zajął się prokurator, który Niemczech popłoch ogarnął umysły
po ukończeniu śledztwa wytoczy kierownicze Rzeszy do tego stopnia,
Niemcu akt oskarżenia. Szczegółów że Goebbels zmuszony był wycofać
śledztwa nie podano do wiadomości. Się na całej linii. Zamiast grozić de
Sprawa wywołała w całej okolicy o- mokracjom, nakazał swoje] prasie oszczędzać Amerykę, a nawet Francję
góine poruszenie.
i Anglię.
Wrażenie mowy kanadyjskiej Roo
sevelta na całym świecie, jest osza
łamiające. W trzech czwartych ura
towała ona pokój Europy.
„Daily Telegraph" dopatruje się w
słowackiej. Zbudowaliśmy mosty, łą mowie Roosevelta 7 punktów, których
czące nasze serca z sercami braci na znaczenie będzie równic przełomowe
szych Polaków i poprowadzimy po dla Europy, co 14 punktów Wilsona
nich nowe generacje naszych krajów w roku 1918.
w słowiańskiej zgodzie do trwałej
„News Chronicie" pisze, że „nare
przyjaźni".
szcie rozległ się głos, który posiada

Arsenał” niemiecki

t0Ale skoro się teraz „konik młodzierozhulał, takiego nabrał rozu, że młodzież porozbija na drocząsteczki.
Sz ycie organizacyjno - społeczne, a
POZNAŃ 20.8. (sp). Dzięki pouf
n CzeKólnie życie młodzieżowe zaczy- nym informacjom policja bydgoska
a ostatnimi czasy dochodzić do ab- wykryła skład amunicji w zagrodzie
’urdm
Niemca Leona Zielska w Brzozie pod
t!CJe?e" ztezd tyle to a tyle tysięcy Bydgoszczą.
Wyniki rewizji okazały się sensa
zestników zorganizowanych. Inny
cyjne.
W oborze znaleziono granaty,
d .
fyle to a tyle itd. Liczby w
łemnt^1 fysięcy 'dą w zawrotnym w chlewie amunicję, na strychu kara
ba Pie’ Zachodzi zupełnie słuszna o- biny. Według poufnych wiadomości
?/a' ie Sdyby te wszystkie tysiące miał się ponadto znajdować w zagro
njg^nteowanej młodzieży, szczcgól- dzie Zielska karabin maszynowy. —
sip
wiejsk cj zsumować mog’nby
kan°kaZać'
tei iest więcej w or‘zacjach niż w ogóle w kraju.

w zagrodz ę pod ByJgssztza

Młodzież czechosłowacka

boa W tyi“ zresrta dziwnego. Niżej
|esapisany zna osobiście młodą „po*o^UC7kC' ~ urzędniczkę jednego z
kilnew6dztw kresowych, która w krót
stosunkowo czasie w stroju porzynCZltl ^nawet I6! w tym do twa•) dwukrotnie brała udział w zjacharbiJ za każdym razem w innym
t rahterze organizacyjnym. Dwukroljce Więc była w tych tysiącach poz°na. A takich Jest bardzo dużo.
’dnieją organizacje, które z racji
|az.°w i’kim miałyby służyć, znaAleVby uznanie w społeczeństwie,
łe ’ 7e Pozostawały — nie wśród spon.Czeństwa, że z tym społeczeństwem
l^e są związane, że brak jest wiary,
st ‘o co się robi jest szczere, mające
eKyć wyłącznie interesom ogólnym
e8o narodu, że brak jest właśnie
^Zaiemnej szczerości i zaufania miępt V 0r8anizacją a społeczeństwem —
staWdziweg0 oParcia w społeczerigą le organizacje te osiągnąć nie mo‘ Lecz mimo to ich „góry" chcą
nować egzystencję. Starają się
ros C “Pozorować swą żywotność, roz
fas ’ 3 nade wszystko z szumem i hakie^ usi,uia niby to realizować wielhasła. I wówczas pracę swą i akk]? .opieraią na fikcji... stosują sztu“Vch SrtUczk'- okłamują siebie i indo?dyby te metody pracy społecznej
sainTy,y tylko wewnętrznego życia
eJ takiej organizacji, byłoby to
'o Mniejsze.
Tu jednak w grę wchodzą momeny większej wagi.
stwt,Ody te zab|tei“ w społeczericałkowicie wiarę w rzetelną
9 społeczną, a następnie wprowaPodo W Wąd ‘e Czynniki> które na
awie fikcji urabiają sobie faktys‘w?eSę ° ‘ym’ “ W sPo»eczeri-

br„a rz®czy w Polsce stanowiące dodroeJ80 ne Całe«° narodu. Są hasła
Polak serc“ każdego prawdziwego
a starszego czy młodszego.
WaniarW?eriStW° Jednak do pielęgnowielk- t.“°bra ogól“ego i stworzenia
tylko' • .haSeł w narodzie mogą mieć
ci i z tych organizacji, którzy

f'enumerata

•WE! RZECZPOSPOLITEJ"
kosztuje mieś, tylko 2 ?ł

zaprasza młodzież pols a

Komitet przyjęcia wycieczki mło
dzieży czechosłowackiej w Warsza
wie otrzymał dłuższy list podpisany
przez wszystkich uczestników wycie
czki, w którym dziękują oni za „mile
I przyjacielskie przyjęcie, wspomina
jąc z wdzięcznością 1 miłością cały
polski naród, pragnąc, by z obu stron
szukano tego, co łączy, i usuwano po
szczególne braki i przeszkody".

BT/osf

wypierają Polaków

Rkdii Włosi do głodnych Niemiec

W dalszym ciągu piszą: „Będzie
my, jako czechosłowacka młodzież
demokratyczna, kontynuowali wzajem
Dotychczas na sezonowe roboty roi
mne stosunki 1 ufamy, że w najbliż
szym czasie będziemy mogli powitać ne do Niemiec emigrowało na okres
młodzież polską w Republice Czecho- robót w rolnictwie około 50.000 robo,
tników rolnych z Polski.
Emigracja zwana popularnie „na Sa
f>o<fr-óżu| LOTEM sy“ odciążała w pewnym stopniu bez-

jadą masowo „za chlebem”

Niemiecki

strasu

szkolny

pod Bydgoszczą
POZNAŃ, 20. 8. (sp) W miejsco
wości Modliborzyce pod Bydgoszczą
od dłuższego już czasu miejscowa lu
dność niemiecka posiadała swoją wła
sną szkołę z językiem wykładowym
niemieckim. Szkoła mieściła się w za
budowaniach jednego z rolników Po
laków. Ponieważ ów rolnik w tym ro
ku dla własnego użytku potrzebuje lo
kal, w których mieściła się niemiecka
szkoła, wypowiedział umowę dzierża
wną z nowym rokiem szkolnym.
Ze względu na to, że szkoła niemie
cka nie mogła dla siebie znaleźć in
nego pomieszczenia Inspektorat Szkol

'.

ma objqć dyrekcję radia

ny polecił umieścić dzieci w szkole
polskiej, gwarantując im w dalszym
ciągu korzystanie z nauki języka oj
czystego. Tego rodzaju załatwienie
sprawy nie przypadło do gustu Niem
com, którzy zorganizowali strajk
szkolny 1 nie zgłosili swych dzieci do
szkoły polskiej.
Władze administracyjne ukarały 17
Niemców doraźnymi grzywnami z mo
cy ustawy o powszechnym nauczaniu,
a ponadto Niemcy staną wkrótce
przed sądem okręgowym w Bydgo
szczy, oskarżeni o nieprawne działanie.

Nie mają innego wyjścia!
Groźba strajku stolarzy
POZNAŃ, 20. 8. (sp) Donosiliśmy rym wzięło udział blisko 500 czelad
swego czasu o groźbie strajku czela ników stolarskich powzięto uchwałę
dników stolarskich w Swarzędzu pod zorganizowania strajku, urządzonego
Poznaniem, zażegnanej przez praco w porównaniu z pracownikami stolar
dawców, którzy zgodzili się na per skimi w Poznaniu. W chwili obecnej
toczą się rozmowy między czeladni
traktacje.
Skoro jednak minęła groźba natych kami z Poznania i Swarzędza. Po umiastowego strajku, pracodawcy po uzgodnieniu wspólnej akcji działania
nownie zerwali układy i o żadnym 1 ogłoszony będzie strajk, który obej
zawarciu umowy zbiorowej nie chcie- mie Poznań i Swarzędz.
11 słyszeć. Rozgoryczenie pracowni
Czeladnicy stolarscy uważają strajk
ków, zarabiających 12 — 18 zł a w za ostatnią deskę ratunku, albowiem
wyjątkowych wypadkach do 25 zł pracodawcy w ostatnich czasach prze
na tydzień doszło do punktu kulmina stali uznawać ustawy społeczne, a na
cyjnego.
wszelkie bardziej stanowcze żądania
zorganizowanym
Na
zebraniu.
i
odpowiadają zwolnieniem z pracy.
___
TTn
IrkA.r»-iez Zw. Rob. i Rzetn. ZZP. w któ-

I

wagę całej potęgi zbrojnej Ameryki,
rzuconej na szalę wydarzeń europej
skich".
Same tylko tytuły niektórych arty
kułów francuskich i angielskich wy
starczają dla wyrobienia sobie opinii
o znaczeniu politycznym i moralnym
omawianego wystąpienia prezyden
ta Stanów Zjednoczonych.
„New York Times" pisze: „Najbar
dziej sensacyjna mowa, jaką kiedy
kolwiek wygłosił przedstawiciel Ame
ryki Północnej przeciwko polityce izo
lacyjnej i na rzecz interwencji w Eu
ropie. Sensację prezydencką zwiększa
sensacyjne zachowanie się amerykańskiej opinii publicznej: nie rozległ się
ani jeden głos protestu!".
Wrażenie w Londynie: Prezydent
wygłosił mowę, która zmienia oblicze
moralne świata. Oznacza ona pogrze
banie polityki „splendid isolation" i
najbardziej radykalne posunięcie w obronie demokracji i parlamentaryzmu
międzynarodowego.
Wrażenie w Brukseli: Od dnia wy
głoszenia kanadyjskiej mowy Roose
velta polityka międzynarodowa wkra
cza na nowe tory. Spodziewać się
należy, że kraje, które grawitowały
dotychczas w stronę osi Rzym — Ber
lin rozpierzchną się w popłochu i bę
dą ponownie szukały opieki pod skrzy
dłami wielkich demokracji zachod
nich.
Wrażenie w Czechosłowacji: Kraje
hołdujące ideałom wolności politycz
nej doznały pokrzepienia moralnego i
duchowego 1 nabrały sił do dalszej
walki w obronie tego ideału.
O nastrojach w państwach totalnych: przestrach i panika na całej
linii.
Dzień 18 sierpnia 1938 roku uważać należy za równie doniosły dla
dziejów świata, jak dzień 11 listopada
1918 roku.
Prasa szwajcarska tak reasumuje
przemówienie Roosevelta: „Stany
Zjednoczone ogłosiły wolę swoją
przeciwstawienia się wszelkiej polity
ce siły brutalnej. Pragną być czyn
nym elementem pokoju światowego i
potęgą swą ratować cywilizację
współczesną opartą na wolności i de
mokracji, przywiązaniu do wiary
przodków, uszanowaniu traktatów
międzynarodowych i prawie ludów do
wyrażania wolnej nieskrępowanej
woli.
Ameryka nie chce by mniejszość
uciskała większość, aby „caporal"
(soldateska) stała się ideałem prawa
i sprawiedliwości, poniewierała wol
ność demokratyczną, która stanowi
najistotniejszy fundament cywilizacji
chrześcijańskiej".
(A)

robocie wsi polskiej.
Jak już w swoim czasie donosiliś
my, w sezonie bieżącym ilość sezono
wych emigrantów zmniejszono do mi.
nimum. Obecnie dowiedzieliśmy się o
przyczynie tego zjawiska. Nie wy
pływa ono bynajmniej z tego wzglę
du, że część bezorobotnych Niemców
skierowano na rolę, lecz że zastąpiono
Polaków emigracją sezonową z Ita
lii.
W roku bieżącym Niemcy na roli za
trudnili 30.000 Włochów.
Obecnie władze emigracyjne Italii
pertraktują z odpowiednimi czynnika
mi w Rzeszy, aby zatrudniono tam w
przyszłym roku 70 tysięcy włoskich
robotników na robotach budowla,
nych.
Zabiegi italskich władz emigracyj
nych o uzyskanie zatrudnienia w
Niemczech dla tak dużej ilości obywa
teli włoskich na robotach sezonowych
wiążą się z ewentualnością demobili
zacji „ochotników" włoskich, powra.
cających z Hiszpanii.
Robotnicy italscy wysyłani na robo
ty do Niemiec jechali jedynie w koszu
lach i spódnicach lanitalowych oraz
w drelichach tak podłego gatunku, że
nie wytrzymywały podróży i Niemcy
zmuszeni byli Włochów przyodziewać
w stare mundury żołnierskie.
W świetle powyższych faktów na
suwa się pytanie, pocóż Italia podbiła
W kołach gospodarczych krążą po
Abisynię, skoro emigrację kieruje do
głoski
o możliwości powołania do ży
krajów Europy, zamiast do „swych"
cia
ministerstwa
aprowizacji. Jak wia
kolonii?
(TK)
domo wszelkie sprawy dotyczące aprowizacji skoncentrowane są obec
nie w ministerstwie rolnictwa. Podle
Ni 3 mcy
gają temu ministerstwu nie tylko kwe
Zakończono likwidację dawnych stje dotyczące normowania cen i po
placówek dyplomatycznych i konsular lityki w dziedzinie regulacji podaży
nych Austrii w Polsce. Biura d. po artykułów żywności, ale również arty
selstwa austriackiego w Warszawie, kułów produkcji przemysłowej.
przy ul. Koszykowej przekształcono
Czy powołanie nowego minister
na wydział gospodarczy ambasady stwa istotnie nastąpi — wykaźe naj
Rzeszy, niemieckiej.
bliższa przyszłość.

o mnistentwie
sprowizaiji

Zamiast Austrii

Nr. 141

..IN'iWA RZECZPOSPOLITA

tr. 4

Tam, gdz«e powinna być twierdza polskości

Rośn*e Hitleryzm w Łocłz*

Ludzie z nędzy sprzedam sie Niemcom

„Narodowcy” zaleci walka z żydami

Wieleń — miasto zabite deskami

Wieleń, miasteczko leżące w doli
nie Noteci było przed wojną maleńkim
centrum pracy i dobrobytu. Dziś, prze
cięty granicą polsko - niemiecką na
pół, stał się zakątkiem o którym cała
Polska zapomniała. Chociaż jeszcze
nie zatarły się ślady tego, że kiedyś
miasteczko rozbudowywało się plano
wo, miało możniejszych obywateli, a
nawet wille o charakterze pałaco
wym — to jednak dzisiaj razi oczy
przybysza nędza, która woła ze wszy
stkich okien zabitych deskami, ze
szpar i walących się murów.
Przedsiębiorstwa przemysłowe i
handlowe prawie wszystkie albo już
wymarły, albo dogorywują. Domy,
nawet bardzo kosztowne, stały się
przytułkiem dla bezrobotnych, którzy
je niszczą niemiłosiernie. Mieszkań
cy albo przymierają głodem, albo..
uciekają na drugą stronę do Niemców,
gdzie choć traktowani brutalnie, znaj
dują przynajmniej dorywcze zatrud
nienie i kawałek, często bardzo gorz
kiego Chleba. W zeszłym roku 180
młodych ludzi nie mogąc się pogodzić
z beznadziejnymi warunkami po stro
nie polskiej przeszło do Niemców. A
Niemcy widząc co się po naszej stro
nie dzieje, mają rację, mówiąc to,
co dawniej za obelgę się poczytywało,
że panuje u nas osławiona „polnische
Wirtschaft**.

Dawniej, pod zaborem niemieckim,
ci sami okoliczni gospodarze opływali
w dostatek, mając parobków i sługi
—a dzisiaj wyprzedają ziemię nie mo
gąc opłacić podatków i obronić się
od komorników.
W roku 1918 radością przepełnione
były serca wszystkich Polaków w
Wieleniu na wieść o tym, że wojska
polskie niebawem wejdą do miasta.
Niepodzielnie i brutalnie panujący Nie
mieć darł i niszczył przygotowane
biało - czerwone chorągiewki i wszy
stkie miłe sercu Polaka godła, ale lu
dność nie bacząc na osobiste niebezpie
czenstwo szykowała nowe i żyła tyl
ko myślą, jak to będzie dobrze pod
opieką polskiego państwa, dla którego
gotowa była ponosić wszelkie ofiary.
Jakże czybko przyszły rozczarowa
nia—
A przecież tak nie wiele potrzeba,
aby było lepiej. Oto jedno lub dwa
przedsiębiorstwa przemysłowe założo
ne w Wieleniu, dające zatrudnienie
kilkuset robotnikom, od razu stan rze
czy wprowadziłoby na Inne tory. _
Wszystko istnieje po temu, by takie
przedsiębiorstwa mogły pomyślnie sfę
rozwijać: robotnik tani bardzo I bar
dzo uczciwy, połączenie kolejowe 1
szosowe dobre, nawet obffltość wszel

kiego rodzaju budynków i możność ku
pienia ich lub wydzierżawienia wprost
za bezcen.
Niestety, nie ma kto u nas o tym
pomyśleć Jeszcze kilka lat, a zamrze
zupełnie pograniczne miasteczko Wie-

!Mie pomoże 9istruqi^ie wariata"

Pomny morderca ks. Streicha
POZNAN 20.8. Przed sądem apela
cyjnym toczyła się sprawa odwoław
cza Wawrzyńca Nowaka, mordercy
ks. proboszcza Streicha z Lubonia. —
Nowak, jak wiadomo, został skazany
na karę śmierci. Do sprawy apela
cyjnej, w której uczestniczył na wła
sną prośbę również oskarżony, we
zwano biegłych, którzy go badali w
więzieniu.
Sprawa apelacyjna miała rozstrzy
gnąć kwestię odpowiedzialności oskar
żonego, który, mimo dwukrotnego orzeczenia psychiatrów, uznających £o
całkowicie poczytalnym, starał się na
dal udawać chorego umysłowo.
Manewr ten nie udał się jednak,
gdyż natychmiastowe badania psychia
tryczne, przeprowadzone w pokoiku
obok sali sądowej potwierdziły symu
lację.
Jak wiadomo, oskarżony Wawrzy
niec Nowak 27 lutego rb. zabił dwoma
strzałami ks. prób. Streicha w chwili,
gdy kapłan po odprawieniu mszy św.
wstępował na stopnie kazalnicy. Na
stępnie Nowak zranił kościelnego Kaw
czyńskiego, który chciał księdza obro
nić. Strzały rewolwerowe zraniły
dwóch obecnych w kościele chłop
ców.
Za tę zbrodnię skazano Nowaka na
śmierć. Od wyroku pierwszej instan
cji wniósł obrońca dr Nowosielski apelację, domagając się uznania No
waka niepoczytalnym, a co za tym
idzie, uwolnienia od winy 1 kary. —
Nowak był badany przez lekarzy psy
chlatrów: dra Bielawskiego I dra Be
rezowskiego, którzy zgodnie orzekli,
że Nowak jest całkowicie poczytalny.
Rozprawa apelacyjna toczyła się
przed trójosobowym składem sądo
wym, przewodniczył dr Elmer, oskar
żał prok. Taryszak. Po otwarciu roz
prawy sąd odczytał sprawozdanie z
dotychczasowego przebiegu sprawy,
po czym zwrócił się do oskarżonego
celem ustalenia pewnych okoliczności.
Na pytanie skierowane przez sędzięgo, Nowak oświadczył, że „nie może

Nowe aresztowania

w związku z afera ko’eicwa
W Zagłębiu Dąbrowskim ujawniono
niedawno wielką aferę na szkodę PKP
Na linii Warszawa, Częstochowa,
Sosnowiec popełniano przez czas dłuż
szy nadużycia, polegające na oszukali
czym obliczania opłat za postoje wa
gonów towarowych do prywatnych
bocznic większych zakładów przemy-

leń. Tam, gdzie właśnie powinna być
najmocniejsza twierdza polskości —
wszystko wali się w gruzy. Ludność
niemczeje i staje się wrogiem swego
własnego kraju.
Kto temu winien?!

niczego więcej nie wldzsi
LÓDŻ, 20.8. Ostatnio dale się zau
ważyć w Lodzi stały wzrost kampanii
hitlerowskiej.
Charakterystycznym
jest to, że prasa „narodowa” nie wspo
mina ani słowem o poczynaniach
Niemców, całkowicie zaprzątnięta ja
zdą na koniku żydowskim.
Jak ostatnio stwierdzono, pisma „na

słowych. Wskutek ukrywania osiowe
go PKP poniosły straty wielu tysięcy
złotych.
W aferę wmieszanych jest 17 kupców i pracowników kolejowych,
W ostatnich dniach aresztowano 6
osób zamieszanych w tę aferę z inż.
Hermanem na czele.

Gdy ahohd przestania surał

Nożem Imiiennym żonę i syna
Wezwana policja zatrzymała awan
KATOWICE, 20.8. Wielką sensację
wywołała w Chorzowie awantura mał turnika, a poszwankowanych w cięż
żeńska, która zakończyła się krwawą kim stanie przewieziono do miejsco
masakrą dwóch osób.
wego szpitala.
Powróciwszy do domu w stanie nie
trzeźwym Marian Olszak wszczął ze
Likwidacja
swą żoną sprzeczkę, która po krótkiej
wymianie zdań przeobraziła się w awanturę, a następnie bójkę. W czasie
szamotania się z żoną, Olszak chwycił
Zarządzeniem ministra sprawiedli
nóż kuchenny i zadał nim żonie kilka wości zlikwidowano 3 sądy grodzkie
ciosów w klatkę piersiową. Widząc to na Wileńszczyźnie (w Krasnem nad
syn Olszaków, Eryk, stanął w obro Uszą, w Rakowie i Madziole). Tery
nie matki. Rozwścieczony Olszak po toria tych sądów włączone będą do
ranił również ciężko swego syna, po sądów grodzkich w Molodecznie, Wiu&ice i Postawach.
jezj^m usiłował zbiec.

3-ch sądów

składać żadnych wyjaśnień, gdyż
przed dwoma tygodniami jeden z do
zorców więziennych pobił go tak do
tkliwie, że od tego czasu utracił czę
ściowo pamięć".
Dr Nowosielski wystąpił na to z
wnioskiem o ponowne zbadanie No
waka, motywując, że Nowak był ba
dany w więzieniu a nie w zakładzie
dla chorych umysłowo. Równocześnie
obrońca postawił wniosek o podjęcie
dochodzeń w sprawie pobicia. Drugi
wniosek natychmiast odrzucono.
Co do pierwszego postanowiono po
wziąć uchwałę po przesłuchaniu bie
głych: dra Bielawskiego i dra Bere
zowskiego.
Jak wynika z ich wyjaśnień, Nowak
był badany w więzieniu 8 razy i opi
nię swą lekarze podtrzymują w całej
rozciągłości.
Jeżeli chodzi o obecny stan oskar
żonego, to biegli stwierdzają, że mogą
go zbadać na miejscu. Wskutek tego
sąd zarządził krótką przerwę. Nowa
ka odprowadzono do sąsiedniego po
koju. dokąd udali się biegli.
Przerwa trwała 25 minut i po wzno
wleniu rozprawy biegli oświadczyli,
że Nowak powiedział im, Iż nazywa
się Leopold Kaczmarek, a w Jednym
z biegłych „poznał byłego premiera
Kozłowskiego”. Wszystkie przedmio
ty zaczął nazywać Innym określe
niem.
Lekarze stwierdzili, że jest to wy
raźna symulacja wraz z typowymi
dla symulanta objawami.
Stan zdrowia Nowaka jest taki sam,
jak dotychczas i nie ma powodu od
raczać rozprawy. Sąd postanowił
więc rozprawę kontynuować i gdy
zwrócił się do Nowaka, czy chce udzlelić wyjaśnień, zaczął kiwać głową
i usiadł na ławce. Postępowanie do
wodowe więc zakończono, po czym
przemawiali prokurator Taryszek I

obrońca Nowosielski. Po naradzie sąd
wydał wyrok, zatwierdzający decy
zją pierwszej instancji, na mocy któ
rej Nowak został skazany na śmierć.!

stawione*' sympatycznie do polity1*1
Hitlera,są zasilane poważnie finanse#3
(ogłoszenia) przez przemysłowe^*
niemieckich. Poza tym rozwijają
wioną działalność organizacje mlod'1'
niemców, które pod płaszczykiem
szyldem kultury i oświaty prowadź
robotę polityczną. Również organie3
cje sportowe, jak stwierdzono, Prze"
jawiają działalność żywszą. Ludzie ®‘
mundurowani w niemieckie wiatró#'
ki, białe pończochy itp. odbyw ają
czenia poza miastem, które mają ch3'
rakter wybitnie wojskowy.
Niewątpliwie na to zwrócą uwaś1'
odpowiednie władze.
Społeczeństwo polskie doskonal
zdaje sobie sprawę z wielkiego niebeZ
pieczeristwa niemieckiego i odpowie
nio oceni wysiłki niektórych stro#*
nictw politycznych, zmierzające d®
zbagatelizowania roboty niemickieJ.

160 wystawców
na Ciestochowskich Targach Rzemieślniczych
W Częstochowie odbyła się uroczy I którzy ilustrują całokształt produkuj
stość otwarcia Pokazu Wytwórczości | rzemieślników częstochowskich i miel
scowego drobnego przemysłu.
Rzemiosła Chrześcijańskiego.
Nowocześnie pomyślana wysta*3
Pokaz zgromadził 160 wystawców,
umożliwia publiczności zapoznanie si«
nie tylko z gotowymi wytworami l*cZ
również z procesem wytwarzania wK'
robów w poszczególnych fragmen
duża do wskrzeszeni tach.

Niemcy i Ukraińcy
s.owarzyneń

Wystawa dała obraz niezmiernie b®
Na wokandzie Najw. Tryb. Admin, gatego i urozmaiconego przeglądu
znajdzie się seria odwołań przeciwko soko rozwiniętego jakościowo rze®'°
decyzjom władz administracyjnych w sła częstochowskiego.
sprawie zawieszeń i rozwiązań roz
maitych stowarzyszeń.
M. in. NTA rozpozna 20 rekursów
wniesionych przez stowarzyszenia ukraińskie w Małopolsce i niemieckie bezrobotnych
na Pomorzu. Większość zamknięto ze
Na dzień 1 sierpnia rb- wojewódzki®
względu na bezpieczeństwo publiczne.
biura Funduszu Pracy zarejestrować
na terenie całej Polski 226.732 ośób
pozbawionych
pracy.
500 osób z Nowogródka
Na przestrzeni miesiąca lipca Ii®*'
przybywa do stolicy
ba bezrobotnych spadła o 33.109, 3
Dnia 24 bm. przybędzie do War w porównaniu z analogicznym okr®'
szawy wycieczka okręgu Ligi Mor sem roku ubiegłego, kiedy to Fundusz
skiej i Kolonialnej z Nowogródka w Pracy zarejestrował 276.781 bezrob®liczbie 500 osób. Uczestnicy zwiedzą tnych, spadła o 50.049 osób.
miasto, katedrę, zamek, Łazienki, mu
zeum po czym tegoż dnia wieczorem
Nowe złoża
odjadą do Gdyni.
bogatych
Gości podejmować będzie zarząd
główny i okręg stołeczny LMK.

Ponad ’A miliona

Nie wolno

zabiec neiżwiedzi

KOSÓW POLESKI, 20.8. We wsi
Chryso pow. kosowskiego ukazała się
młoda niedźwiedzica, która następnie
przeszła do wsi Sporów, gdzie miesz
kańcy zabili ją drągami i kijami.
DOBRA RADA
Ubitą niedźwiedzicę odesłano do
Poeta: — Nie wiem co zrobić. Czy nadleśnictwa lasów państwowych w
mam spalić moje poezje, czy też je Iwacewiczach. Przeciwko sprawcom
wydrukować?
Przyjaciel: — Pierwsza myśl jest zabicia niedźwiedzicy sporządzono do
niesienie karne.
zawsze najlepsza!

HUMOR

1OOO zł nagrody
za broszurę o tho ebath uene ycmyih
Związek Przeciwweneryczny w Pol i sobie prawo ew. podziału tej kwoty
see ogłosił konkurs na broszurę pro w wypadku kilku wyróżnionych prac.
pagandową z dziedziny chorób wene-,
rycznych. Broszura, która nie powin
na przekraczać 120 stron druku for
matu 1/8, przeznaczona jest dla sze
rokich rzesz społeczeństwa na pozio
19 lub 9 i pół zł
mie intelektualnym ludzi ze średnim
W otwartej ostatnio linii lotniczej
wykształceniem. Broszura powinna za
wierać wytłumaczenie istoty chorób z Polski do Litwy największa liczba
wenerycznych z uwzględnieniem spe pasażerów udaje się do Kowna z Wicjalnym społecznego niebezpieczeń leńszczyzny. Ze względu na to usta
stwa tych chorób, nie powinna jednak nowiły Polskie Linie Lotnicze 2 tary
zawierać danych, ułatwiających lai fy na przelot z Wilna do Kowna w
kom leczenie i rozpoznawanie chorób ruchu pasażerskim.
wenerycznych.
Za bilet z zarezerwowanym miejPrace należy nadsyłać do sekreta
scem, pobierana jest opłata w sumie
riatu Związku Przeciwgruźlicznego w
Warszawie, ul. Karowa 31, do dnia 15 zł 19 i bez rezerwowania, w miarę
grudnia rb. Za najlepszą pracę przy wolnych miejsc zł 9,50.
Przelot z Wilna do Kowna trwa
znana będzie nagroda w wysokości
Jt000_j:ł. .Sad Jcflnkmsji»at jasirzeaJ, Lidko 25 minuL

Z Wilna do Kowna

rud żelaznych

KRAKOW, 20.8. W powiecie zawi®r
ciańskim w lasach państwowych Ja'
strzębie dzięki przypadkowi odkryto
wielkie pokłady rudy żelaznej tz#1
„syderytu".
Po porozumieniu z miejscowym*
władzami górniczymi rozpoczęto eks
ploatację na terenie przeszło 90 ha-

Muzem

Mickiewiczowski®
i wystawa snemysfu
ludowega
Podczas tegorocznych „Dni mickie
wiczowskich” w Nowogródku, któr®
rozpoczną się dnia 11 marca, nastąp*
poświęcenie Muzeum Mickiewiczow
skiego w dworku rodzinnym Mickie
wiczów.
Równocześnie odbędzie się otwar
cie wystawy, na której pokazane bę
dą wyroby przemysłu ludowego, j»k
ceramika, tkaniny, wyroby drzewne,
ponadto dział łowiecki oraz dział po
stępu prac drogowych i melioracyj
nych w Ziemi Nowogródzkiej.

Doliniarz w potrzasku
Stół, sądy grodzkie poszukiwały °d
dłuższego czasu niebezpiecznego zło
dzieja kieszonkowego Heenigstein®*
który był ścigany listami gończymi.
Obecnie Heenigsteina aresztowań®
w pociągu jadącym z Dęblina do Ka
towic. Niebezpiecznego doliniarza od
stawiono do Warszawy do dyspozi"
cii tadu-

..nowa mczmmTTr

Nr. ]g„

Praklyczny
gest
dobrej
woli
ze strony rządu czechosłowackiego —
wywołał niezadowolenie w Berlinie
PRAGA, 20. 8. Sekretariat lorda
Runcimana opublikował, że podczas
r°zmowy lorda z premierem Hodżą,
ostatni oświadczył mu, iż w ciągu
Baibliższych dwóch tygodni, rząd czecbcsłowachi zamierza
mianować
Niemców na stanowiska starostów w
^wóch okręgach sudeckich. Siedem
*ażnie,szych stanowisk w urzędach
Pocztowych na tym obszarze ma być
r,»wnież przyznane Niemcom. W najbliższym zaś czasie otrzymają oni ró*nież stanowisko prezesa sądu w
Cheb (Egger).
To oświadczenie rządu czeskiego
komentowane jest, jako „praktyczny
8est dobrej woli**, którego domagali
s*9 w swojej deklaracji henleinowcy.
Ranuje ogólne przekonanie, że gest ten
olatwi lordowi Runcimanowi jego
misję.
Wiadomość o decyzji rządu czecho
słowackiego opatruje prasa niemiecka

urągliwymi komentarzami, twierdząc,
że drobne te koncesje nie mają po
prostu żadnego znaczenia. Pisma nie
mieckie podkreślają aktywność angiel
skiego mediatora. Z całego tonu prze

bija niezadowolenie ze zgodnej współ
pracy lorda Runcimana z rządem czc
skim, co w rezultacie ucina Niemcom
możliwość oskarżania go o rozbijanie
rokowań i złą wolę.

str.

j

Ks. Hohenlohe — Żydówka
Udział Żydówek w polityce niemieckiej

(Od własnego korespondenta

PRAGA 20.8. Sensację wywo
lały tutaj wiadomości, podane
przez prasę, żc osławiona agent
ka Hitlera ks. Hohenlohe, w
której zamku odbyło się spotka
nie lorda Runcimana z Henlejnem, zaś w jej pałacu londyń-

Sensacyjne informacje prasy szwedzKiej

Udział gdańskich szlurmówek
w manewrach niemieckich
(Od własnego korespondenta „Nowej RzeczpospoLtej**)

„Nowej Rzeczpospolitej")
skim zetknięcie kpt. Wiedeman
na z premierem Chamberlainem
— jest z pochodzenia Żydówką,
której panieńskie nazwisko
brzmi Richter. Pisma zwraca
ją przy tym uwagę na niezwy
kle wybitną rolę, jaką w posu
nięciach polityki niemieckiej od
grywały i odgrywają Żydówki,
mimo wszelkich paragrafów aryjskich tak surowo obserwo
wanych przez obecny reżim.
Prasa wymienia słynną p. Va
lentin, tzwr. „Egerię Stresemanna“, która ułatwiała mu w Gene
wie kontakty z politykami fran
cuskimi, podobnie jak to czyni
obecnie ks. Hohenlohe w stosun
kach Hitlera z Anglią.
Przypomina się również oso
bę Leni Rieffenstahl, kierowni
czki niemieckiej propagandy fil
mowej, której żydowskie pocho
dzenie napiętnować miał swego
czasu brutalnie min Goebbels.
Niektór dzienniki twierdzą ró
wnież, iż obecna żona marsz.
Goeringa z domu Sonneman (z
Frankfurtu) jest z pochodzenia
Żydówką.
<p)

od powyższego, ćwiczone są łą
cznie z rekrutami gdańskimi w
specjalnych obozach ćwiczeb
nych w Prusach.
Dziennik szwedzki donosi ró
wnież ze specjalnym naciskiem,
że do Gdańska napływa maso
wo broń, amunicja oraz sprzęt
wojenny z Rzeszy, jak również
przybywają liczni instruktorzy
(oficerowie armii niemieckiej),
na inspekcję i wykłady teore
tyczne, zorganizowane dla
członków gdańskich szturmuwek. Na kursach tych specjal PARYŻ, 20.8. Premier Daładier wy
ny cykl wykładów poświęcony głosi w niedzielę o godz. 20 przez ra
_ SALAMANKA 20.8. Gen. Ya- zawaliło się kilkanaście budyń-I tychczas 200 zabitych i ran jest systemowi walki ulicznych. dio przemówienie, w którym wyłusz(K)
~ ,e rozpoczął ___
niespodziewane
czy program zarządzeń, niezbędnych
Sue
,_________ ków. Spod ruin wydobyto do| nych.
dla utrzymania waluty i obrony na
^tarcie na froncie Ebro. Nie
rodu.
Wiadomo na razie, czy armie
Franco uderzą w kierunku I
Madrytu czy też Katalonii, ofen
w salceson e
?Vwa nad Ebro jest bowiem uwa
Robotnik z Burakowa Stanisław
zUna jedynie za wstęp do wiel- I
Wendt zjadł 10 dkg salcesonu i zaraz
\le£o natarcia na całym fron- |
po tym zachorował z objawami otru
C'e. Oddziały gen. Yague zdoby j
cia. Odwieziono go do szpitala św.
w ciągu pierwszego dnia .
Ducha, gdzie po kilku chwilach skonał.
jfszystkie pozycje nieprzyjaciel
BAZYLEA, 20. 8. Napływ emigran carską dla emigrantów z Austrii.
wielkie ilości emigrantów', że zmusiło
s*ie pierwszej linii.
Policja wszczęła dochodzenie, ce
tów żydowskich do Bazylei przybrał
W ostatnich tygodniach przekracza to władze szwajcarskie do zamknię
lem ustalenia skąd pochodził zatruty
. Londyn 20.8.5 samolotów tak niepokojące rozmiary, że władze ły granicę tę codziennie większe gru cia granicy.
salceson.
YPu Savoya zbombardowało
Bazylei zdecydowały się do wydania py austriackich emigrantów. Otrzymy
~’3tek po południu port Vollcae i surowych zarządzeń ochronnych.
wali oni po przybyciu do Szwajcarii
.a o 3 km na południe od Barce- j Stwierdzono niezbicie, że na tery Po 20 franków zapomogi tygodniowej,)
.Or>y. Angiel ki statek „Stan-! torium niemieckim organizowane są a pobyt ich tam uważany był za cza
,r°ok“ został poważnie uszko- |1 całe grupy Żydów dla przekroczenia sowy, do uzyskania pozwolenia na
uzony przez dwie bomby.
granicy. Żydzi cl po przybyciu do wjazd do innych krajów.
2520
BILBAO 20.8. W Katalonii Bazylei,
'
opuszczają dworzec przez za
Obecnie jednak poczęły się groma-; Komisarz generalny RP w Gdańsku m. Gdańska w sprawie pobicia przez
Dunuje coraz silniejsze wrzenie, kazane wyjście,
unikając w ten spo dzić w miastach szwajcarskich tak interweniował u prezydenta senatu w.
członków formacji narodowo-socjaliprzeciw rządowi walenckiemiL
sób kontroli.
stycznej młodocianych obywateli1
'ylaszcza przeciwko premiero
Wczoraj wieczorem zmobilizowano
gdańskich narodowości polskiej Bru
ij-1 Nęgrinowi, którego nacjona wszystkie
oddziały policyjne dla unie
nona i Gerarda Machów, z powodu nie
sci i autonomiści katalońscy
pozdrowienia przez nich sztandaru tej
J*ważają za przedstawiciela in możliwienia przekroczenia granicy.
Zarządzenie to będzie utrzymywane
formacji.
gresów międzynarodówki.
Prezydent senatu oświadczył, iż po
BARCELONA 20.8. Samolo- w ciągu kilku dni.
WIEDEŃ,
20.
8.
Wiedeński
konsu

Dn.
11
września
br.
diecezja
łucka
zbadaniu
sprawy wyciągnie w stosun
Tegoż
dnia
będzie
odprawiona
w
v gen. Franco dokonały w piąJk rano nowego nalotu na mia- lat szwajcarski ogłosił, że z dniem (na Wołyniu) obchodzić będzie 50-le- katedrze łuckie] pierwsza msza św. ku do winnych konsekwencje, w myśl
t0- Skutkiem wybuchów bomb dzisiejszym zamknięto granicę szwaj- cie kapłaństwa swego arcypasterza przy nowym wielkim ołtarzu, wznie zarządzeń, wydanych przez senat i

KOPENHAGA 20.8. „Stockholms Tidningen", największy
dziennik szwedzki, przynosi nie
zwykle sensacyjną depeszę swe
go specjalnego korespondenta,
bawiącego na terytorium mane-

wrów armii niemieckiej w Pru
sach Wschodnich.
Korespondencja ta stwierdza
masowy udział w manewrach
niemieckich gdańskich oddzia
łów SA i SS, które niezależnie

3OO ofiar bombardowania w Barcelonie

Niespodziewana ofensywa gen. Yague

Mowa Palad;era

Katalonia oneciw rządowi walenckfemu

Masowy napływ Żydów do Brazylia

Szwajcaria zamyka granice
dla em.grantów z III Rzeszy

Interwencja oels^a w Gdeósku

w sprawie psłnia dwśdi

polskkh

Jubileusz arcypasterza
Przeniesienie relikwii iw. Andrzeja Btrioli

Polskie Rad o ma być włączone do PAT
Sensacją dnia wczorajszego była
^iadomość, która rozeszła się w sto
icy, że Polskie Radio ma zmienić
Svvą formę organizacyjną i być włą
czone do PAT, przy czym na czele
adia stanąłby dyrektor naczelny
PAT — Libicki.
Projekt ten łączy
ze zbliżają
------ się __
cym s)ę okresem wyborczym I uch* ulami rady naczelnej OZN.
Rola Polskiego Radia byłaby przy
*r*yjęciu tego projektu zupełnie nie"uznaczna. Zbyt dobrze znane są roz
7*ai‘e Przykłady z „działalności** PAT
y trzeba było dowodzić charakteru
1 celu tej zmiany.
'•mo, że obecnie Polskie Radio jest

niemal instytucją państwową, gdyż
większość akcji posiada państwo —
włączenie Radia do PAT odbiłoby się
niewątpliwie zarówno na prestiżu tej
instytucji, jak i na jej finansach.
Trzeba zanotować jeszcze charakte
rystyczny zbieg okoliczności: w ostat
nich dniach w kołach radiosłuchaczy
zarysowały się projekty zwrócenia
się z żądaniem do Polskiego Radia,
aby w okresie wyborczym zachowa
no ścisłą bezstronność. A tymcza
sem...

JE ks. biskupa Piotra Szelążka. Na
uroczystości, związane z tym jubileu
szem zapowiedzieli swoje przybycie
do Łucka JE ks. kardynał August
Hlond, prymas Polski, JE ks. nun
cjusz apostolski arcybiskup Filip Cortesi oraz liczni księża biskupi z całe
go kraju.
Dn. 1 września rb. nastąpi również
1 przeniesienie do katedry łuckiej pozy
skanej z Warszawy cząstki relikwii
św. Andrzeja Boboli, który pracował
i poniósł śmierć męczeńską na obsza
rze, należącym do diecezji łuckiej.

sionym z składek całej diecezji na i kierownictwo partii narodowo-socia
cześć Najśw. Maryji Panny Latyczo- llstycznej w celu zapobieżenia i kara
nia przestępstw tego rodzaju.
wskiej.

„Historia chłopów w Polsce”
Konkurs na pracę naukową

Komisja Wiejska Rady Społecznej
przy Prymasie Polski niniejszym ogla
sza konkurs na pracę Pt. „Historia
chłopów w Polsce**.
Warunki konkursu:
1. Praca ma obejmować całokształt

10.000 domów pad woda
Nowy potop w Japnnii
TOKIO, 20.8. Wskutek ulew-1 wodą.

Zalanych jest przeszło,

wieść gminna głosi, że „naprawia nych deszczów część miasta' 10.000 domów. Komunikacja ko
cze" szykują się Już do „skoku na po Kobe znalazła się po raz trzeci • lejowa pomiędzy Kobe a Siiuosady**
w ciągu ostatnich 6 tygodni pod • noseki została przerwana.

defraudant czy cfiara zbrodni?

Aneryńa jest głucha
t Waszyngton 20.8. sekre- Stanami Zjednoczonymi a Niem
l^rz stanu Hull wspominając na [ cami — oświadczył, że nie po
■tlerencji prasowej o apelu święci zasad swej polityki dla
r
SosPodarki 111 Rzeszy na zawarcia traktatu handlowego
WvCZ- Wzn°wienia normalnej z 111 Rzeszą,
lniany handlowej międzv

Tajemnicze znikniecie kasjera
W Związku Producentów Ryb przy
ul. Skórzanej 10 pracował w charak
terze kasjera Marek Różycki. Był
bardzo sumiennym, obowiązkowym,
zawrze trzeźwy i zrównoważony.
Onegdaj Różycki podjął z kasy 100
zł i otrzymał czek na 2.400 zł celem
załatwieni? spr*»w fiamy. Pieniądze

na czek podjął i od tej pory wszelki
ślad po nim zaginąłZe względu na dodatnie cechy jego
charakteru wyklucza się defraudację,
tym bardziej, że Różycki mógł zabrać
z kasy większą sumę.
Policja wszczęła energiczne poszu
kiwanie

dziejów warstwy włościańskiej w Pol
see, mianowicie ustrój agrarny, sto
sunki społeczne, gospodarcze, polity
czne, kulturalne, religijne oraz uwzglę
dniać rolę Kościoła.
2. Praca ma być przeznaczona dla
uniwersytetów ludowych, stowarzy
szeń młodzieży, działaczy wiejskich,
ale nie ma być napisana systemem
podręcznikowym.
3. Rozmiary pracy powinny wyno
sić 12—13 arkuszy druku zwykłej ósemki.
4. Rękopis powinien być napisany
na maszynie.
5. Termin nadesłania rękopisu upły
wa z dniem 1 maja 1939 r.
6. Ustanawia się trzy nagrody: I —»
1000 zł, II — 500 zł, III — 300 zł.
7. Nagrodzone rękopisy stają się
własnością Komisji Wiejskiej Rady
Społecznej przy Prymasie Polski. Ko
misja zastrzega sobie prawo ogłosze
nia pracy drukiem i określenia honora
rium autorskiego.
8. Rękopis należy podpisać nie imie
niem i nazwiskiem, lecz godłem, a w
zamkniętej kopercie opatrzonej tymże
godłem podać imię, nazwisko, i do
kładny adres.
Prace konkursowe, jak i wszelką ko
respondencie należy adresować: Ko
misja Wiejska Rady Społecznej, Lu
blin, Uniwersytet
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Uizestnky
EiSs
motocyklowego
PoutS'y
1
idobyii
Kończą ciężkie próby maszyn
<twa pierwsze miejsca
WILNO 20.8. W piątek zakończył
się w Wilnie piąty etap motocyklowe
go raidu szlakiem marsz. Piłsudskie
go. Zawodnicy po wystartowaniu z
Łomży, udali się dobrymi na ogół dro
gami na Augustów, Suwałki, Sejny
drogami polnymi na Sopoćkinie i Gro
dno oraz drogą bitą do Wilna.
Podczas tego etapu odpadło 8-miu
zawodników i zdarzył się przykry
wypadek, któremu dziwnym zbiegiem
okoliczności uległ pod samym Wil
nem zawodnik wileński — Maksymo
wicz. Wjechawszy na przebiegające
go drogę psa wywrócił się i złamał
nogę. Rzecz charakterystyczna, że
tenże zawodnik w zeszłorocznym raj
dzie także pod Wilnem uległ wypad
kowi i nie dojechał na metę.
W Grodnie, w czasie przejazdu za.
wodników wydarzył się również tra
giczny wypadek- Jeden z członków ko
mitetu organizacyjnego raidu, znany
,a terenie Grodna i Wilna działacz
sportowy kpL Jerzy Gostkiewicz, jadąc motocyklem, wpadł na przejeżdża
jący autobus- Po przewiezieniu do
szpitala miejscowego, okazało się, że
kpt Gostkiewicz odniósł b. poważne
obrażenia czaszki ma połamane ręce i
nogi. Stan jego jest bardzo ciężki.
Poza tym kierownik patrolu WKS
Kraków por. Znamierowski pod Czort
kowem wjechał na drzewo i rozbił ma
szynę. Przybył on na metę, ale pra
wdopodobnie wycofa się z raidu. Nie
pojedzie również na ostatni etap Grzy
ska z tegoż patrolu, któremu w cięż,
kim terenie urwały się zawory, nie
wystartował wreszcie do piątego eta
pu jadący pechowo zawodnik, startu
jący pod numerem 13, Wiśniewski z

Łodzi, oraz świetnie zapowiadający
się młody zawodnik warszawski Ka
niewski.
Wielką niespodzianką raidu Jest na
dal patrol małych motocykletek MOI,
który Jedzie wprawdzie z opóźnienia,
mi, lecz stale przybywa na mety. Za
wodnicy popularnych setek dokazywa
li cudów zręczności podczas jazdy
w terenie.
W sobotę, zawodnicy wyruszyli do
ostatniego etapu raidu trasą na Gro
dno, Białystok i Warszawę. Zawodni
cy przybędą na metę etapu w Stru-

Pięściarskle

mistrzostwa Śląsku

dze, Po czym udadzą się przez most
Poniatowskiego i okrężne ulice War
szawy, gdzie odbędzie się druga pró
ba szybkości płaskiej.
Pierwszych zawodników spodzie
wać się należy w Warszawie około
godziny 13.30.
W próbie szybkości zawodnicy korowodemf udadzą się na stadion,
gdzie raid będzie rozwiązany.

Zdekomp elowanie naszej reprezentacji

Noji a Sznajder
pcwolani na ćwiczenia

Wyjazd naszej reprezentacji na | czekiwany. Oto Sznajder i Noji zo
lekkoatletyczne mistrzostwa Europy stali powołani na ćwiczenia wojsko
W drugim meczu bokserskim o mi komplikuje się w sposób zgoła nieo- we.
strzostwo Śląska drużyna IKB Święto
Sprawa Jest o tyle poważna, że wła
chłowice pokonała w Nowym Byto
dze
wojskowe odmówiły PZLA, który
miu miejscowy BKS 8:6. W poszcze
interweniował w tej kwestii, udziele
gólnych wagach wyniki były następu
nia odroczenia ćwiczeń obu zawodni,
jące:
kom. Zachodzi pytanie, czy celowym
W muszej — Przewdzink zremiso
W niedzielę odbędą się w Katowi będzie wyjazd i tak szczupłe] repre
wał z Dziurą.
W koguciej — Jarząbek wygrał cach wielkie zawody lekkoatletycz zentacji osłabionej w dodatku bra
walkowerem wskutek nadwagi prze ne z udziałem wybitnych zawodników kiem takich mistrzów jak Sznajder i
z całej Polski. Startują tam m. in Noji,
ciwnika.
Soldan, Zylewicz, Sznajder, Drozdow
W piórkowej — Dudzki wypunk
ski, Rakoczy, Danielak, Chmiel, oraz
tował po ładnej walce Krawczyka.
znany bokser Piłat. Kulminacyjnym
W lekkiej — Pinta przegrał z Roba
punktem zawodów będzie próba pobikiem.
W pófśredniej Hertel Zwyciężył sia rekordu Polski w skoku o tyczce
przez najlepszego obecnie tyczkas«-a
POLSKI KLUB JACHTOWY
Ponderę.
)
Europy Sznajdera
W Nowym Jorku utworiony zostanie w naj
W średniej — Piecha uległ Bańskie
blliszym czasie polski klub jachtowy.
mu.
Klub ten poza ieglarsfwem zajmie >1, ró
W półciężkiej — Burzik wygrał
wnie* pływaniem, kajakarstwem i wloilarwalkowerem z powodu nie stawienia
stwem. Klub ma zorganizować poza tym sza
się przeciwnika.
reg kursów ieglarsklch dla Polaków ame

Sznajder

atakuje rekord w tyczce

Nowiny i nowinki
sportowe

Przegląd
Oszczędnościowy

Ukazał się w rozmiarach znacznie
rozszerzonych nr 2 (kwartał II, 1938
r.) kwartalnika „Przegląd Oszczędno
ściowy", na którego treść składają
się następujące artykuły: dr Henryk
Gruber — „Założenia programowe pu
blicznych instytucyj oszczędnościo
wych", Janusz Rakowski — „Możli
wości finansowania inwestycyj publi
cznych", Jan Czadankiewicz — „U
Konie podajemij w kolelności
źródeł finansowania inwestycyj w
— Akcja kredytowa PKO", dr
przeuidyuanych przez nas szans Polsce
Józef Guranowski — „Komunalne Ka
GON. 1. Nagroda 1.200 zł. Płoty. Genewa kg 50.
sy Oszczędności w 1937 r.“, Tadeusz
Dystans ok. 2800 m.
GON. 6. Nagroda 1.500 zł. Sprze Solowij — „Warunki dotyczące wkła
Largo II, Indus, Szaman.
dów na książeczki oszczędnościowe
dażna. Dystans ok. 1300 m.
GON. 2. Nagroda 1.500 zł. Dystans
Mariasz zł 1600, Eleazar zł 1200, Je w Polsce, Niemczech, Francji, Wło
ok. 2100 m.
szcze Raz zł 1200, Nitrat zł 1600, Ri szech i Anglii", dr Stefan Surżycki —
La Veine, Busyrys, Jalousie, Tali- naldo II zł 1200, Omara zł 1200, Tur „Rozwój i struktura wkładów oszczę
tha. Rinaldo IT, Jolie, Graf.
cja zł 800, Perzeus zł 600, Pyszna zł dnościowych w spółdzielniach", A. Me
GON. 3. Nagroda 1.800 zł. Dystans 800, Omulew zł 1000, Jastrzębiec zł dwin — „Propaganda ubezpieczenio
ok. 1600 m.
600, Arkadia zł 800.
wa a oszczędnościowa". Sprawozda
Dal, Isolano, Bidermajer, Wróżda.
nie z drugiej konferencji komitetu po
GON.
7.
Nagroda
zł
1.200.
Dystans
i
Lari Fari, Rusałka, Ruń II, Elf, O- ok. 1600 m.
rozumiewawczego publicznych insty
limp.
tucji oszczędnościowych. Część nieEwa,
Rafa,
Ortolan,
Ramona
IV,
GON. 4. Nagroda 1.800 zł. Dystans Donka, Omara, Styl, Turcja, Pyszna, artykulowa zawiera ponadto: kroni
Ok. 850 m.
kę, drobne wiadomości, statystykę oPurpura II, Pat, Orion, Pleine de Jolanta, Kiria.
raz przegląd prasy gospodarczej.
charme, Maryna, Dalan, Pitkinga, MiGON. 8. Nagroda zł 1.000. Dystans
mulus.
ok. 1600 m.
Jenny, Ultimo, Moutarde, Ikaria. Or
GON 5. Nagroda 3.000 zł. Handi
cap. Dystans ok. 1600 m.
kan, Tajfun, Humor, Rio Rita II, Kul
Łuk kg 59’/2, Nordstrom kg 54, Dor fon, Olena, Pomorzanka, Hindus, Lily
Ig 5414, Dal kg 52, Isolano kg 53/2, Gaunt.

Dzisiejsze wyścigi

Przypuszczalni zwycięzcy
Accumulate dnia

Gon'twa

Kasz
faworyt

Na miejsca pła
tne (Frinuiki
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Przychodnia specjalna dla chorych os

PŁUCA,SERCE
SENATORSKA 28-30. Rentgen. Odma
sztuczna. Elektrokardiograf. Prześwie
tlenia płuc 1 serca. Wezwania na mia
sto. TEL. 5.93-33.
(100)

ZWYCZAJNY: te Veine (2), Purpura II (4), Marian (<}, Jenny (I).
FRANCUSKI: La Veine (2), Purpura II (4).

Wczoraj zakończyły się w Buda
peszcie międzynarodowe
zawody
strzeleckie z udziałem Polaków, Niem
ców, Włochów, Estończyków, Szwaj
carów i Węgrów. Ostateczne wyniki:
W strzelaniu z broni dowolnej z po
stawy leżące] pierwsze miejsce zajął
definitywnie Estończyk Lellep Olew
397 pkt. Drugim był Paprocki 395 pkt.
W postawie klęczącej zwyciężył
Steigermann (Niemcy) 389 pkt.
W postawie stojącej wygrał Steiger
mann (Niemcy) 375 pkt. W tych ostat

Na tor
miękki
Largo II
Buiyrył
Dal

Purpura II

Genewa
Mariasz
Ramona IV

Jenny

rykańskich.
RYWAL BUDGEA

Na mistrroitwach tonhowych >tanu Nowy
Jork pierwsza miejsce saj,ł Bobby Riggs,
który w finale pokonał Joe Hunta 4:4, 4:5,
5:4, 10:1. Nateiy zaznaczyć, te Bobby Riggt
nie przegrał ani jednego turnieju w ostat
nich miesiącach.
Amerykańska federacja tenisowa postano
wiła na finałowy mecz o puchar Davlsa wy
stawić definitywnie: w singlach Donalda
Budge i Bobby Rlggsa, a w grze podwój
nej Donalda Budge I ene Mąko.

SOBOTA, 20.8.1938 R.
WARSZAWA I
6.15 „Kiedy ranne wstaję zorze"; 6.20 Mu
zyka; 6.45 Gimnastyka; 7.00 Dziennik poran
ny; 7.15 Koncert poranny; 11.57 Sygnał cza
su; 12.03 Audycja południowa; 15.15 Obrazek
dla dzieci; 15.45 Wiad. gospodarcze; 16.00
Audycja muzyczno-slowna; 16.45 Pogadanka;
17.00 Płyty; 18.10 Koncert solistów; 18.45
Kwadrans poetycki; 19.00 Ballady węgier
skie Zoltana Kodalyego; 19.20 Pogadanka
aktualna; 19.30 Kapela ludowa F. Dzierża
nowskiego; 20.00 Audycja dla Polaków za
granicę; 20-45 Dziennik wieczorny; 2(7.55 Po
gadanka aktualna; 21.00 Audycja dla wsi:
21.10 „Flis" opera St. Moniuszki; 22.55 Wia
domości sportowe; 22.35 Płyty; 23.00 Ostat
nie wiad. dziennika wieczornego.
WARSZAWA II
13.00 Koncert rozrywkowy; 14.05 Parę in
formacji; 14.10 Płyty; 15.00 Wiad. sportowe;
15.05 Zespół Stefana Rachonia; 17.00 Poga
wędka gospodarska; 17.15 Płyty; 18.15 Mu
zyka taneczna; 22.00 Muzyka lekka i tanecz
na; 22.35 Recital wioloczelowy Lucjana Budkiewicza; 23.00 Płyty.
NAJCIEKAWSZE AUDYCJE ZAGRANICZNE

PRZESWIETLEIUE

NIEDZIELA, 21.8.1938 R.
w niedzielę do 2-ej
weneryczne, płciowe, skóry
W LECZNICY, LESZNO V

WARSZAWA I
7.15 „Ave Maria"; 7.20 Koncert poranny;
(0020) 8.00 Dziennik poranny; 8.15 Audycja dla wsi;
9.15 Nabożeństwo z kościoła w Chorzowie;
10.55 Koncert rozrywkowy; 11.45 Przeględ
kulturalny; 11.57 Sygnał czasu; 12.03 Poranek
symfoniczny; 13.00 Szkic literacki; 13.15 Mu
weneryczne, płciowe, skór
zyka obiadowa; 15.00 Audycja dla wsi; 16.30
staroświecki; 17.00 Kwartet smyczko
CHMIELNA 33 (dom kina Atlantic Kurant
wy f-dur Moniuszki; 17.30 Tygodnik dźwię
przyjmuje od 9 r. do 8 wiecz. w Lecz kowy; 18.00 Podwieczorek z terenu Wysta
nicy, Mariańska 9 godz. 4—5. .(0019) wy Rariowej; 20.05 Duety fortepianowe:

Dr. med. A. LESZCZYŃSKI

Australia—Niemcy 2:0
W Brooklinie rozpoczął się fina
łowy mecz międzystrefowy o puchaf
Davisa, pomiędzy mistrzem strefy ®®
ropejskiej Niemcami i mistrzem stre
fy amerykańskiej Australią.
Pierwszego dnia Australijczycy
nieśli dwa zwycięstwa i prowadza
2:0. Bromwich pokonał Henkla 6:2, 6:2
6:3, a Quist wygrał z Mtaxą 6:3, 6:2
i 6:1.

RADIO

19.45 Sofia. Recital fortepianowy Włady
-PtCJALNA przych. dla chorych na sława
Burkatha.
,
20.00 Oslo. „Opowieści Hoffmanna" ope
retka Offenbacha.
20.00 Londyn Reg. Koncert symfoniczny.
20.30 Florencja. Koncert symfoniczny.
W-wa. Marszałkowska 49; tel. 9.00-09 21.00 Rzym. „La citta rosa" opera Ranzata.
srodz 10-13-7 (0011) 21.00 Mediolan. „Parlsina" opera Mascagniego
22.30 Londyn Reg. „Ameryka tańczy" mu
os. i. fijicn .“::36 zyka taneczna z Ameryki.

PŁUCA

nich konkurencjach Polacy indy***
dualnie nie startowali.
W strzelaniu z 3 postaw: 1) Stel'
germann (Niemcy) 1156 pkt, 2) SturW
(Niemcy 1141 pkt, 3) dr Jurek (P®*'
ska) 1136 pkt.
W strzelaniu z karabinu dowolneg®
w konkurencji zespołowej międzypą11'
stwowej: 1) reprezentacja Niemi®®
5657 pkt. 2) reprezentacja Węgi®r
5572 pkt.
W strzelaniu z karabinu dowolnego
w konkurencji zespołowej międzykki;
bowej: 1) Stołeczny Klub Strzelecki
Warszawa 1929 pkt, 2) Węg. Klub Bu*
dai 1922 pkt.
W strzelaniu z karabinku dowolne*
go ze wszystkich 3 postaw w konku*
rencji międzyklubowej: 1) Kadra *
Rembertowa 5555 pkt, 2) Węg. Kluh
Budai 5553.
W strzelaniu z karabinku o otwaf
tych przyrządach celowniczych w kofl
kurencji międzyklubowej we wszysł'
kich 3 postawach Polska zajęła 3-ie
miejsce 2716 po Węgrzech 2867 i Nie”1
each 2851.
W strzelaniu z karabinku o otwaf'
tych przyrządach celowniczych w koń
kurencji kobiecej indywidualnej: •’
Węgierska Nagy 557, 4) Stawarzów®
541.
W strzelaniu z karabinu o otwaf
tych przyrządach w konkurencji a®*
społowej dla pań: 1) węgierski ą®'
spół 1655, 2) zespół polski (Jagodziń
ska, Jurkowa, Stowarzowa) 1589.
W strzelaniu z pistoletu dowolnego1
1) Węgier Tólgyesi 538, 2) Niemie®
Krempel 529.
W strzelaniu z pistoletu dowolnej
w konkurencji zespołowej: 1) zespo*
węgierski 2.600 pkt, 2) zespół węgief'
ski „B“ 2574.
W pistolecie olimpijskim sylwetko
wym: 1) Jaspar (Niemcy) 54 pkt.
nim 4 Niemców z takim samym wy
nikiem.
W pistolecie olimpijskim w konku
rencji zespołowej: 1) Niemcy 270, 21
Węgry (zespół „A") 264.

20.40 Przeględ polityczny; 20.50 Dziennik w*
czorny; 21.00 „Migawki amerykańskie"; 21*
Wiadom. sportowe; 22.00 „W muzykalny,
pensjonacie"; 23.00 Ostatnie wiad. dzień1*
ka wieczornego.
WARSZAWA II
15.00 Muzyka salonowa; 16.00 Felieton
tualny; 16.10 Koncert solistów; 22.00 Bryty*
ska orkiestra symfoniczna; 23.00 Płyty.
NAJCIEKAWSZE AUDYCJE ZAGRANICZNE
11.00 Wiedeń. Koncert symfoniczny.
17.15 Mediolan. Koncert symfoniczny. .
20.30 Monachium. „Jaskółka" opera PuC£l
niego.
21.00 Rzym. „Rlgoletło" opera VerdieP®'
21.00 Bruksela flam. Koncert z udx. sp1*
waczki Grace Moore.

PONIEDZIAŁEK, 22.8.1938 R.
WARSZAWA I
6.15 „Kiedy ranne wstaję zorze"; 6.20
zyka; 6.45 Gimnastyka; 7.00 Dziennik P°r*
ny; 7.15 Koncert poranny; 11.57 Sygnał
su; 12.03 Audycja południowa; 15.15 AudycL
dla dzieci; 15.50 Skrzynka techniczna; 15*
Wiad. gospodarcze; 16.00 Koncert rozrywj
wy; 16.45 Pogadanka; 17.00 Płyty; 18.00
gadanka sportowa; 18.10 Recital klarneto*”
Ludwika Kurkiewicza; 18.50 Audycja konk^,,
sowa P. R.; 19.00 „Kawaler srebrnej
opera R. Straussa; 22.50 Wiad. sporto* *
23.00 Ostatnie wiad. dziennika wieczór.
WARSZAWA II
13.00 Koncert rozrywkowy; 14.05 Parę
formacji; 14.15 Koncert solistów; 15.00 ^'a>u
sportowe; 15.05 Muzyka salonowa zesp*’
H. Kowalskiego; 17.00 Pogadanka aktualny
17.10 Formy twórczości wielkich komp°*Tj
torów; 18.15 Płyty; 22.00 „Sztuka, artyś«‘
styl życia"; 22.15 Duety lekkich piosen®*
23.50 Polska muzyka kameralna; 25..55 M
zyka taneczna.
NAJCIEKAWSZE AUDYCJE ZAGRANICZNI
19.00 Deutschlandsender. ,,Kawaler srel>r
nej róży" opera R. Straussa.
19.55 Hilvorsum I. Koncert symfoniczny*
20.00 Droitwich. Koncert symfoniczny*
20.30 Kopenhaga. Koncert symfoniczny
20.45 Radio Paris. Festival Ravela.
20.55 Sofia. Koncert symfoniczny.
21.50 Rzym. Koncert symfoniczny.
21.35 Londyn Reg. Koncert sym<onicw*

ni
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Ostatni dziefi na pół kolonii

Wśród 700 opalonych i roześmianych buziaków
HetMi sie iuż martwa o książki i 4'
Duży drewniany budynek wśród so- przyjeżdżają przeważnie dzieci mię
towych lasów. Po lesie hasają roz- szkańców Pragi. Rozbijają się teraz
brykane dzieciaki, dookoła domu ro-1 po lesie, jak dzikie zwierzątka krzy
Ł®śmiane grupki dziewczynek i go- cząc i dokazując, nikt z nich nie chce
n*3cych się chłopaków. Wszędzie myśleć o tym, że to już dzisiaj ostat
ni dzień tej beztroskiej swobody. Czuruch, wszędzie beztroska wesołość.
— Wie pani — jakiś malec chwyta . ją się jak wypuszczone na wolność z
sk mej spódnicy — to już dziś ostat- klatki — miasta.
Chorągiewki wiszące na drzewach
°i dzień. Już nie będzie więcej kolo
nii... — Wydłuża się dziecinna buzia 1 zielenią ubrany budynek, gdzie mie
1 wilgotnieją oczy.
ści się jadalnia, przypominają, że to
— To wam tu dobrze?
dzisiaj święto pożegnania z półkolo
— Ocho, jeszcze jak! — Opalone nią. Powoli schodzą się zaproszeni go
nogi wysokiego dryblasa, aż bija z ście, zajmując miejsca sali, gdzie ma
radości w ziemię. — I kąpiel tu ma- się odbyć przedstawienie. Przybywa
i gry, i pani jest dobra i nalatać kardynał Kakowski w otoczeniu du
s*9 można — tłumaczy mi poważnie chowieństwa, ks. dyr. Lewandowicz,
rrjały „kolonista". — Szkoda tylko, że przedstawiciele Min. Op. Spoi., in. st.
tu spać nie dają.
Warszawy, przedstawiciele prasy oAno trudno, kwestii spania nie dało raz najbliższa rodzina młodych arty
s*e rozwiązać na powstałej w tym ro stów. Dzieciaki z wielkim przjęciem
ku kolonii dla dzieci w Strudzie, dzię deklamują, śpiewają i tańczą swoje nu
ki czemu jest to na razie półkolonia. mery. Dla wielu jest to pierwszy w
Założona i prowadzona przez „Cari- życiu „wielki" dzień. Ale najmilsze
*as“, iak na pierwszy rok swej dzia jest to, co ich czeka potem... olbrzy
łalności potrafiła dać doskonałe rezul mi kawał słodkiego ciasta i szklanka
taty. Ogółem mieści ona 700 dzieci, kakao.
Jakiś malec w brązowych połata
które przyjeżdżają codziennie kolej
ka o godzinie 9,30 rano, przebywają nych spodenkach tak się zachłysnął
tu do godz. 5,30 pp. Dostają trzykrot- plackiem, że aż mu łzy ciurkiem po
fy Posiłek, łobuzują się pod nadzorem twarzy leżą, a gwałtowny kaszel nie
t*biekunów na powietrzu, kąpią się, u- daje złapać oddechu. Ale ciasto kur
rządzają niedalekie wycieczki, śpie czowo w ręku trzym, nie chce oddać
wają, deklamują 1 bawią się tak jak koledze.
Kilka matek przysiadło na skraju
Wszystkie dzieci zawsze na waka
lasu. Opowiadają sobie wzajemnie jak
tach.
Ich doskonały wygląd sam mówi za to ich pociechy porosły przez te 6
siebie. Opalone, zaróżowione i pełne tygodni, jak się opaliły, i ile hn przy
buzie — niczym nie przypominają wy było. Skarżą się też między sobą, że
blakłych twarzyczek z naszych sute- rok szkolny blisko a tu nie ma na
ren warszawskich, a raczej z suteren książki, na mundurki, na buciki. Ale
’‘ruskich, bo na kolonię do Strugi

Sn;adeckich 5

Redukcja podczas urlopu
jest o wiele łatwiejsza

łfŁZIKA. KINO

pOlSKt: „Subretka" Devala.
tETNi: „Kłopoty Bourrachona".
MAŁY: „Pani natura" Blraboau.
JAMERALNY: „Zbyt liczna rodzina".
‘EATr 8.15: „Krysia Leśniczanka".
----------------------- M
?’nł oznaczone gwiazdką rozpoczynają se-

o godz. S-oj. Pozostałe o godz. 4-ej.
KINA ZiROEKRANOWE
ATLANTIC (Chmielne 15): „Przygoda w
’•jgheju".
■AtTYK (Chmielna 9): „Rozalie".
<-Apitoi (Mai Szatkowska 125) „Wrzos".
* CASINO (N. Swiet 50): „Czardasz".
.COLOSSEUM (N. Swiet 19): „Zbrodnio w
,.nł® Codo".
•tw *°P*
*w,ai <s): „Drapieżne maleń-

du* MpERIAl (Merszalkowsko 56): Z poworemontu nie czynny.
PAN (Nowy Świat 40): „Pierwsza mlloSć".
>I^ALto (Jasna S): „Blond niebezpieczoń?°MA

(Nowogrodzka

nećagał firmy na obligacja

W związku z robotami wykonywa
nymi przez dyr. wodoc. i kanał, na
skrzyżowaniu ul. Twardej i Prostej
będzie unieruchomiony w dniu 21 bm.
między godz. 6 i 15 jeden tor tramwa
jowy. Wobec czego pociągi linii tram
wajowej „6“ dążące z Pragi na ul.
Opaczewską będą kierowane normal
nie, w odwrotnym zaś kierunku będą
kierowane przez ul. Złotą i Marszał
kowską do Królewskiej.
W związku z przebiciem ul. Boni
fraterskiej pociągi tramwajowe linii
„23“ (kreślone zielono) dochodzić bę
dą — poczynając od dnia 20 sierpnia
aż do odwołania do pl. Muranowskiego.

ieshkzaiika

fElTfl,

19):

„Wielki

łąJJ.y*i*7
°WT (Marszałkowska 112): „Zgrzeszy®TUDio (Chmielna 7): „la Habanera".
VICTORIA (Marszałkowska
104): „Pościg
* kawalerem".

I Acron (telazna 64): „Hr.
Mont* Christo"
"’“•to. Keaton".
Am2A (P1- Teetrelny): „Piętnastolatka".
r*°R (Elektoralne 15): „Serce i szpada"
» .lr< usycha w dżungli".
.,Bu.i '*N’A (Żelazna 51): „Czarny orzeł" i
s,e’ Keaton".
„K,!, (Grójecka 56): „Jedna na milion" I

„Sw?_,’lloktoralna 17): „Rące zawiniły" i
Cli
’ śmieje".
*»at« / (Chłodna 18): „Chemik z Buster
t n • „Bohaterowie morza".
koch‘E (Marszałkowska 81a): „Królestwo za*
1 „Dunla, córka poczmlstrza".
pankr»,
(Marszałkowska 51): „Córka gen.
Flu,*,?**'' I „Nieudana wycieczka".
Ców"•"Monia (lazna *)s „Wyspa skazań■D&A (Żelazna 41): „Ostatnia salwa" I

‘ORuuWvbr,e‘V"»y- ! M (Nowlnlareka 10): „Ze cudze wi><Kiedy jesteś zakochana", t

samorządów
we. Było to dla firm korzystniejsze i
chętnie składały wadium w obliga
cjach.
Zabierał je inż. Karbowski, który
od tej pory więcej się nie pokazywał.
Wyjaśniło się niebawem, że był to oszust. A obligacje? Wszystkie były
sprzedane. Takich oszustw dokonał
rzekomy Karbowski wiele.
Ale zjawił się w tych dniach w fir
mie „Pionier" przy ulicy Elektoral
nej. Tam się nie udało, bo poznano
się na oszustwie i aferzystę zatrzy
mano. W policji poznano w nim Jó
zefa Kroczka. Osadzono go w więzie
niu.

rekord rekordów

NARODOWY: „Zielony frak" Calllayeta i

Wielu ludziom w dzisiejszych cza
sach ubrdalo się, że siedzi w nich ge
niusz wodza. Temu lub owemu w po
szczególnych krajach udało się zmu
sić naród do uległości, więc jeszcze
bardziej napęcznieli wielkością.
W
Polsce, jako że jesteśmy narodem in
dywidualistów, amatorów do wodzo
stwa jest zatrzęsienia. Do liczby mniej
lub więcej hałaśliwych i pewnych sie
bie harcowników wodzostwa przybył

Do różnych firm w Warszawie zgła
szał się inżynier Zbigniew Karwowski
z Katowic przedstawiając się za peł
nomocnika samorządów powiato
wych. Do Warszawy przyjechał jakobyw celu poczynienia zakupów dlia sa
morządów. Powoływał się nawet na
związek samorządowy legitymując
się odpowiednimi dokumentami i pro
sił o składanie ofert na dostawy. Fir
my otrzymywały potem pisemne po
twierdzenia otrzymania ofert przez po
szczególne powiaty. Żądano jednak od
firm, aby złożyły odpowiednie wa
dium. Nazajutrz znowu zjawiał się
inżynier Karbowski i powołując się na
nadesłane odpowiedzi wyjaśniał, że
wadhim nie musi być złożone w go
tówce. Wystarczą papiery wartościo

Ogłoszono zasadnicze orzeczenie
Sądu Najwyższego interpretujące
przepisy o urlopach pracowniczych.
Orzeczenie to ścieśnia pojęcie urlo
pożegnalne występy
pu, wprowadzając niekorzystną zmia
nę dla pracownika w porównaniu z do
tychczasową praktyką. Art. 29 roz
Ostatnie dni
porządzenia Prezydenta RP o umo
V Próbach KSIĘŻNA CZARDASŻKA wie o pracę pracowników umysło-

Krysia

II®

Fałszywy

Kowe ułatwienia dla pracodawców

Tel. 7-00-26
•••li 142 rax

może „Caritas" pomoże, kto wie? W
zeszłym roku dostały i książki i ubranka, gdyby nie to, dzieciaki nie
miałyby się z czego uczyć, a w deszczyste dni musiałyby siedzieć w do
mu.
Ale „Caritas" nie ma przecież fun
duszów. Może pomóc tylko wtedy je
śli ofiarne społeczeństwo pomyśli o
najbiedniejszych, o tych dzieciach,
które się wydokazywały na koloniach
letnich, wypoczęły, a teraz chcą się
uczyć, a często nie mają z czego i
za co...
Z. H.

MALICKIEJ: Komedia muzyczna „Na falach
•teru".
OGRÓD ZABAW „lit POCIECH" czynny eodziennie z wyjątkiem poniedziałków I piąt
ków.
DOLINA SZWAJCARSKA (Szopena S): Co.
dziennie koncerty muzyki lekkiej. Wejście
bezpłatne.

wych, przewiduje, jak wiadomo, iż w
okresie urlopu nie może nastąpić wy
powiedzenie w stosunku najmu pracy.
Wynikły kwestie, czy pod pojęcie
„urlopu" podpada nie tylko urlop wy
poczynkowy, ale i inne urlopy, np.:
zdrowotny dla poratowania zdrowia,
okolicznościowy — dla załatwienia
spraw rodzinnych itp. Sąd Najwyż
szy stanął na stanowisku, iż przez
pojęcia urlopu o jakim mowa w wyżej
wymienionym przepisie, rozumieć na
leży jedynie urlop wypoczynkowy,
należny praewnikowi w myśl ustawy
o urlopach.
W ten sposób w razie zwolnienia od
pracy z innych powodów może nastą
pić w okresie urlopu wymówienie naj
mu Pracy.

Zmiany

w ruchu tramwajowym

Nowinki teatralne

UCZTA BALTAZARA
W niedzielą dnia 21 ilerpnla o godz. 7.15
wiocz. na dziedzińcu kościoła iw. Krzyta,
(Krak. Przedm. 1) zespól Teatru Misterium
odegra po raz przedostatni wspaniały dra
mat w I aktach Calderona pt. „Uczta Bal
tazara"
Wysoki poziom artystyczny oraz ideologia
Teatru Misterium — Jedynego teatru katollc
kiego w Polsce — powinny zainteresować
każdego Polaka-katollka.

Stanisław Kmig, który dla dodania so
bie animuszu wypit kilka z pieprzem
i kilka bez, po czym na poprawiny
wdepnął do restauracji przy ul. Piw
nej. Widząc sporo mniej lub więcej
tak samo

ze mroczonych am?t?rów
kieliszka rozkazał oddać sobie cześć
przez podniesienie na hitlerowski
wzór ręki do góry. W restauracji za
panowała wesołość, ale Kmig nie miał
Pociągu do wesołości i porwał sto
łek i jął nim wywijać nad głowami
gości. Stołek, kilka butelek, sporo kufli
i nieco głów uległo rozbiciu. Policja
nie podzielała dyktatorskich przeko
nań Kmiga, i odprowadziła go w go
ścinę do siebie.
Dyktatorskie skłonności wykazała
również żona pewnego listonosza z ulicy Zachodniej 13. Ale ją należy usprawiedliwić. Ona miała nie tylko
warunki na dyktatora, ale zmusiła ją
do tego konieczność. Bowiem wró
ciła nagle a niespodziewanie do domu
dla załatwienia jakiejś sprawy i za
stała męża w towarzystwie dwu ko
biet, sprowadzonych na libację. Po
nieważ był tam jeszcze kolega, listo
nosz na niego zrzucił odpowiedzial
ność, tłumacząc żonie, że wyprawia
imieniny. Gdy jednak listonoszowa
stwierdziła, że w kalendarzu figuro
wało tego dnia inne imię, niż miał ko
lega, poszedł w ruch tasak. Częścio
wo tylko ubrane

damy zreferowały
za nimi pobiegł kolega, zaś mąż padł
na kolana, prosząc o przebaczenie. Li
stonoszowa przebaczyła na pól godzi
ny, po czym sprowadziła krewniaków,
którzy dokonali egzekucji na ciele
małżonka pod wodzą małżonki. Zaj
ście zlikwidowała oplicja.
W ogóle od wszelkiej likwidacji
jest policja. Ona to najlepiej potrafi.
Od kilkunastu dni likwiduje handel uliczny na ręcznych wózkach. Już 300
wózków sprowadzono do wydziału
przemysłowego miejskiego i do komi
sariatów policji. Gdy już wszystkie
wózki będą ściągnięte z ulicy ogło
szony będzie przetarg i wózki będą
sprzedane z licytacji. Kto je kupi?.
Czy zaryzykują kupno ukarani handla
rze? Może do licytacji zjawią się no
wi kandydaci na wózkarzy, gdyż spo
śród tych co uprawiali ten

zawód i ćoznali zawodu
bardzo wielu zgłasza się do lekarzy

HELIOS (Wolska I): „Skłamałam" I „Wizy
ta angielskiej pary królewskiej we Francji".
powiatowych z podaniami o wysta
ITALIA (Wolska SI): „Dama kamellowa".
wienie świadectwa zdrowia, zamierza
KOMETA (Chłodna 71): „Sekretarka 1*1
meta" I rewia.
ią bowiem (wózkarze nie lekarze)
MAJESTIC (Nowy Świat 45): „Wiosna nad
szkolić się na szoferów. Zgłaszają się
Sekwaną".
+ MARS (pl. Inwalidów): „Miłość I •n»
także z takimi samymi prośbami do
kobiety".
MASKA (Leszno 70): „Skamienlaty las" i
C AT fj-aparaty. Najdogodniejsze ra- rożkarze i tragarze. Jak więc widzi
„Zapomniana symfonia".
I U I U ty i fachową obsługę zape my tragarstwo, handel uliczny i doMETRO (Smocza SI): „Za nawiasem tycia"
wnia tylko „Fotoris". Marszałkowska rożkarstwo bierze w łeo na korzyść
i „Od wtorku do czwartku".
MEWA (Hoia SI): „Zaczęło się w pocią
nr 125. tel. 279-10, 5-09-13. Przy ku
(Zaofiarowane)
gu" i „Tajemniczy przeciwnik".
pnie aparatu — roczny kupon raba szoferstwa. Czyżby to był sprawdzian
MIEJSKIE (Hipoteczna I): „Za kullzaml
towy;____________________ (5—Ce D rozwoju motoryzacji w Polsce?
sławy".
hłopcy do sprzedaży gazet potrzeb
MUCHA (Długa 16): „Brzdąc" I „Tajny ai- J.
ASZYNY SINGER A od 3 zl tygod
gent".
ni. Kaucja 1 zloty. Zgłaszać się:
NOWA TOMBOLA
(Marszałkowska M)s Zgoda 5 m. 3, l piętro, od 9 do 12.
niowo. Chłodna 42 — 13. Pańska
.Port Artura" i „Romantyczny milioner".
22?Q) 10 — 22. Dzwonić: 6-79-17. (5—58)
PETIT TRIANON (Sienkiewicza 8): „Zawini
łam" ) „Kochaj I nie płacz".
ASZYNY do szycia ..Kasprzyckie
(Poszukiwane)
PROMIEŃ (Dzielna 18): „Dwa dni w raju"
go** znane ze swe) dobroci od lat
i ..Tróika hultajska".
Dziś w północnej części kraju za
PRAGA (Targowa 71): „Za zasłoną",
58. Gotówka — Ratami — Tanio —
czciwa, pracowita, wiek średni, re fcklad
o PRASKIE OKO (Zygmuntowska 16): „Dochmurzenie
duże, poza tym umiarko
fabryczny). Warszawa. Mar
dek na froncie" I „Bolek i Lolek".
ferencje. Poszukuje na przychód szałkowska
wane.
158, róg Królewskiej.
* POPULARNY (Zamojskiego 10): „Bohetenią lub na stale. Tel. 7-23-56 do 9 ra __________________________ (5—471
owie morza" i „Trójka hultajska".
(2—269
Miejscami drobne deszcze. Tempe
RAJ (Czerniakawska 171): „Ordynat Ml- no i od 6 popoł.
chorowski" I „Nocny klub".
JAD1O - ODBIORNIKI. Philips. Kos ratura w ciągu dnia około 22 st. Slab
RIWIERA (Leszno 1): „Obrońcy Rio Gran
'• mos. Telefunken Echo i inne bei nące wiatry południowo - zachodnie.
de" I dodatki.
laliczkł od 10 zł miesięcznie. Chłodna
ROXY (Wolska 16): „Płomienne serca" i
<2 — 13. Pańska 40 — 22. — Dzwonić:
dodatki.
5-70-17________ (5—50)
SFINKS (Senatorska 19): „Tajemnicze pro
okój
niekrępujący,
ładnie
umeblo

mienie".
wany, wygody, I piętro od 1. IX.
SOKÓł (Marszałkowska 69): „7 policzków
W. Górskiego (Hortensja) 7 m. 24, teL
7 całusów” I „Polowanie na lisa".
SORENTO (Krypsha 54): „Pani minister leń
czy" I „Urwisy na majówce".
Dyr. tramw. i autob. zawiadamia, iż
SYRENA (Inżynierska 4): „Miłość I łzy ko
^
nirpi żółte pla od dziś dnia 20 bm. będzie urucho
biety" i „Jej wysokość tańczy".
“ItUl, my usuSWIAY (Suzina 4): „Kiedy jesteś zakocha
Ą , wa angielski krem miony na linii „Z“ drugi autobus, któ
na" I „Dwoje z tłumu".
8WIT (N. Świat 19): „Motyl hiszpański". .A") U upno - Sprzedaż starej garde^oryginalny z napi- ry kursować będzie w ciągu całego
♦ TON (Puławska 51): „Kościuszko pod
>sem Dr. „OrgZey". dnia. Autobusy linii „Z“ kursować bę
•* ropy
roby męsKiei
męskie) if aamsnicj,
damskiej, m
za-Racławicami".
Bez tego napisu dą z pl. Wilsona w odstępach 15-miUCIECHA (Złota 71): „Milioner na tydzień" ™na na wykwintne materiały biel-11
UNIA (Dzika 8): „Książątko" i rewia.
podrabiany.
' 1 . *vpuiemy kwity lombardowe 11

OGŁOSZENIA DROBNE
Posady l prace
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Pogoda

U

P

Drugi suts&us „Z*

i sprzedaż

Informacje o fumacn dozwolonych dla
młodzieży —, tolet. 7-11-Zi.

nitra. Jerozolimska 27, podwórze — I

(6—247) nutowych, ze Zdobyczy Robotniczej i
Wawrzyszczewa co 30 minut.
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„Sznycei** „pilota** Mełameda
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smakował wszystkim , .laufrom”
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Kur^cia
wcale priygemnu
Planowość w każdej dziedzinie
życia zaczyna być wykładnikiem
najbardziej powszechnym. Pięcio
latki, czterolatki w Sowietach i w
Hitlerii, dwulatki... na torze wy
ścigowym, roczniki w krymina
łach, wszystko to składa się na pe
łen wyrazu i wspaniałości obraz
współczesnej rzeczywistości. Pla
nowo budujemy domy, planowo
projektujemy meble, planowo...
zaciągamy długi i planowo się od
żywiamy.
Nowoczesna pani domu, w dba
łości o linię, w sposób niesłychanie
perfidny głodzi małżonka i całą
rodzinę, po czym w myśl szczegó
łowo opracowanego planu, „cał
kowitą premię" (tak się to podo
bno w ekonomii nazywa) zgarnia
krawcowa, fryzjer i kosmetyka (a
potem... doktór).
Sypiamy na tapczanach aby w
razie potrzeby z sypialni uczynić
salon, co nie byłoby głupie, gdyby
było wygodne. Fotel niejednokrotnie zastępuje nam łóżko, a maleń
ki stoliczek — stół jadalny. Trudno, wiek XX domaga się jak naj
bardziej wydatnego wykorzystania
„kubatury". Mieszkania są ciasne,
tak jak życie wtłoczone w ramki
szablonu.
Ale „poddani cieszcie się!", jak
śpiewał pewien król w pewnej ope
retce. Oto znalazł się jakiś uczo
ny, który węgorze i ostrygi obliczyi na gramy, rozbił na cząstecz
ki, posegregował; oddzielnie wo
da i oddzielnie tłuszcz, obliczył
jak i co i wyprowadził ilość kalorii. Albowiem befsztyk czy rybę,
zupę czy ciastko, wszystko się dziś
oblicza na gramy i kalorie, aby
było mądrze i... skomplikowanie.
Dawniej jak człowiek zjadł kawał
indyka (hej!), to to był kawał in
dyka, a dziś: masz braciszku 100
kalorii baraninki, 200 kalorii sa
łatki, żryj witaminy. Pfuj! Można
stracić apetyt na zawsze.

Cała pociecha w tym, że istot
nie ktoś wyliczył, iż najbardziej
posilną z ryb jest węgorz (może
być marynowany, ale wolę wędzo
nego), gdyż w 100 granach daje
313 kalorii, a zaraz po nim idzie
kawior) koniecznie szary, grubo
ziarnisty) ze swymi 278 kaloriami.
No! Nareszcie mądre słowo! To
mi się nazywa kuracja, czy plano
wa dieta! Dawać tu ten kawiorek
i Węgorzyna. Byle dużo... kalorii.
Może być także buteleczka Pommarda, ale to już nad program.
♦

♦
♦

Dla porządku muszę stwierdzić,
że to nie ja napisałem ten felieton.
To jest wyjątek z listu pewnego
starszego pana, który już dwa ma
jątki przejadł, a trzeci właśnie do
gryza, zresztą najzupełniej... pla
nowo.
ORKA

Krwawe
ślady
• • Obca agentura działa • •
powieś!

— Przecież nie śnio mi się, tylko ich na prawdę
[widziałam — pomyślała z przerażeniem. — Jezus,
Maria, co robić? Ćo robić? Przecież to jest siostra
Stefana...
Przyszło jej na myśl, że mogła się mylić: może
Kramer po prostu kochał się w Mochockiej... Nie —
tą myśl trzeba było odrzucić. Panna Mochocka słu
ży obcemu wywiadowi...
Sama ta myśl była straszna. A przecież dalsze
konsekwencje tego faktu będą jeszcze gorsze. Ja
dzia uzmysłowiła sobie sprawę sądową, gdzie na
ławie oskarżonych zasiądzie panna Mochocka „sio
stra znanego literata" — napiszą gazety, pod zarzu
tem uprawiania szpiegostwa... Brr!
A dalej... Uświadomiła sobie, że powinna natych
miast zawiadomić pułkownika Wojciechowskiego,
albo majora Kowalskiego. Co z kolei... nie — wo
łała o tym nie myśleć.
Na wszelki wypadek pobiegła szybko śladem panORf M
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Choć to nie tyle, co sataniści, czy
inni ezoterycy — zostałem.
Dwie panienki o nieco pensjonar.
skim wyglądzie, kilku panów mniej
ciekawych, trzy starsze panie (czter
dzieści lat temu były może i ładne),
„pan inżynier" i „mój znajomy'* —
Mełamed. Ten był krupierem...
— Proszę stawiać— dłużej jak godzi
nę namyślać się nie wolno... kto nie
stawia ten nie wygrywa- Proszę
bardzo—
Kuleczka idzie w ruch i—
— Siedemnaście, czerwone, nie pa* fa — ogłasza dyskretnie Mełamed.

! ny Mochockiej. Dogoniła ją dopiero przy zbiegu alei
i Ujazdowskiej i Bagateli. Piękna panna szła szybko,
jakby ją kto ścigał, od czasu do czasu oglądając się
za siebie. Widocznie jednak zbyt była poruszona
ostatnią rozmową, bo nie zauważyła Jadzi, która
zresztą zasłoniła sobie pół twarzy kołnierzem z lisa.
Ulica za ulicą — znalazły się wreszcie obie przed
domem... Jadzi. Zauważywszy, że panna Mochocka
istotnie poszła do niej — Jadzia szybko poskoczyła
do telefonu.
— Stefan? Natychmiast siadaj w taksówkę i przy
jeżdżaj do mnie. Rzeczywiście, bardzo ważne. Zastanisz u mnie twoją siostrę, więc nic nie mów o na
szych wspólnych sprawach.

I

I

— Tu Mełamed.. Dziń dobry... Ow i nowanie udałem się za nim jak cień.
szem... Dziś tam, gdzie przedostatnim ; Stałem pół godziny przed jednym do! mem, godzinę przed drugim... Wresz
razem... Jest dobry sznycei...
Ba! Ale gdzie to było „przedostat cie zaszliśmy tam, gdzie prawdopo
nim razem“?Coza jedni sa ci,których dobnie „przedostatnim razem—"
Stanąłem na schodach, piętro wy
zwołuje Mełamed? cóż to jest u dia
żej- Ktokolwiek przychodził dzwo
bła ten sznycei?!
Po długim zastanowieniu zdecydo nił dwa razy. Drzwi otwierały się
wałem się zatelefonować do mego ku. niemal natychmiast, ale przez łań.
zyna, pracującego w policji, może cuch.
— Ja do pana inżyniera- — meldo
on by coś wiedział. Istotnie. Wiedział.
wał
się przybyły.
— Mełamed jest pilotem Beckera.
W ciągu pół godziny przyszło około
Idź za nim pilnuj go, dowiedz się adre
su i szybko daj mi znać. Czołem! bo piętnastu osób, po czym dłuższa
przerwa. Zeszedłem więc i ja.
muszę lecieć do komendy-.
Dwa dzwonki-I trach! słuchawką... Bądź tu mą
We drzwiach ulizana głowa brune
dry! Mełamed nie mógł przecież być ta o haczykowatym nosie—
pilotem. Wiedziałbym coś u licha o pi
— Ja do pana inżyniera...
locie, który ma takie śmieszne na
Zdziwił się... chwilę zastanowił...
zwisko, boć niemal wszystkich ich ale puścił—
znam jeśli nie z nazwiska to osobiśce!
— Proszę chwilkę zaczekać—
Na wszelki wypadek postanowiłem
Z salonu wyszedł do mnie starszy
zrobić, co mi poradzono. Gdy tylko pan o wyglądzie zamożnego ziemianl
Mełamed ukończył pracowite telefo. na.
— Ja do pana inżyniera — ciągnę
bezczelnie mrugnąwszy lewym okiem — pierwszy raz— Na kogo pan się powołuje?
Hm! gorzej—
— Znam pana Mełameda— — palną
łem z tupetem.
— Ah! tak? — proszę bardzo.
Drzwi salonu stanęły przede mną
otworem—
RuletaI

— Czy to koło jest panu jeszcze potrzebne?

| Witold Poprzecki |
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Pułkownik Wojciechowski pożegnawszy się z Ja
dzią, wsiadł w taksówkę i podążył na lotnisko, gdzie
warczał już krępy, gruby „P-23", niecierpliwiąc się
do jak najszybszego rozprucia powietrza. Obok sa
molotu stali dwaj piloci o minach ludzi na wszystko
przygotowanych, którzy na widok jego wyprężyli
się na baczność.
— Wszystko w porządku? — zapytał od niech
cenia.
— Tak jest, panie pułkowniku! — odpowiedzieli
jednogłośnie.
Po chwili znaleźli się wszyscy trzej w samolocie,
który szybko oderwał się od ziemi i poszybował na
północo-wschód.
Pułkownik Wojciechowski domyślał się, gdzie na
leży szukać miejsca, w którym chwilowe schronie
nie znalazł samolot Sibeliusa. Jednakże wołał nie
powierzać tej sprawy najdzielniejszym ze swoich
ludzi, uważając ją za zbyt doniosłą, by można ją by
ło wypuścić z rąk.
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Dopiero po pierwszej turze zauwą'
żyłem, że wśród panów siedzi jakiś
osobnik, który z wyraźnym zdenerwo
waniem supła setkę za setką, ale
przegrywa na łeb na szyję.
I wtedy nagle zrozumiałem: wszy
scy w okół stołu — to pionki nic nie
znaczące. Ten jeden to „sznycei"'
Jego właśnie obrabia się tutaj w myś*
uplanowanej z góry metody. Towarzystwo zwołane przez Mełameda
grywa i przegrywa bez zdenerwow'3'
nia, bo po skończonej grze każde 1
nich wróci do domu ze swoimi pie”
niędzmi, a łupem zdartym ze „sznJ’”
cla" — cała paczka podzieli się w
myśl stałych zasad podziału.
Bah! Ale skądże Mełamed wyrwa’
takiego „sznycla"? I czy to w ogól*
on się postarał o tę ofiarę? Nie! t°
Becker— On, ten starszy pan o d<r
stojnym wyglądzie zamożnego zie
mianina bywa niewątpliwie w takich
sferach, gdzie łatwo jest znaleźć
„sznycla". W umiejętnie poprowadzę
nej rozmowie wtrąca się jedno zdaO'
ko:
— Wygrałem wczoraj w ruletę-

Wreszcie „sznycei" wyciągnął osi3'
tnie pięćdziesiąt złotych 1 — wygra’
sto.
Ale niemal jednocześnie fagas pilna
jący drzwi zaalarmował całe towa
rzystwo.
— Policja!
— Panowie będą łaskawi tędy! -*
zakomenderował Mełamed, prowa'
dząc nas do kuchennego wyjścia.
Stąd przez jakieś inne podwórko
wydostaliśmy się na inną ulicę.
Przebieg zebrania opowiedział^0
kuzynowi z policji.
— Frajer jesteś—odpowiedział bru
talnie — myśmy tam wcale nie bjd*'
Policja obstawia w takich wypadkach
wszystkie wyjścia—

(WITPE)

Dlatego poleciał sam, mając przy sobie dwóch
świetnych pilotów, o których wiedział, że „nerwów
nie mają".
W ciągu pół godziny minęli rezerwaty puszczy
białowieskiej, za którymi rozciągały się piasczyste
płaszczyzny, poprzecinane lasami, rzadziej rzeczka
mi. Tu należało się spodziewać miejsca, gdzie sa
molot Sibeliusa mógł przez dłuższy czas ukrywać
się, udając z powodzeniem polski samolot sportowy
Pilot na dany znak zatoczył jedno koło o promie
niu kilku kilometrów, potem drugie, wreszcie trze
cie... Z chat poczęli wychodzić ludzie, z rzadka po
polach rozrzuceni rolnicy podnosili głowy, ale —
nigdzie nie było widać nawet śladu po samolocie—
Nagle, gdy z szybkością czterystu kilometrów
przelatywali nad jakimś lasem — lewym skrzydłem
samolotu coś wstrząsnęło, jakby uderzenie. Przez
zewnętrzną „czujkę" radiową pułkownik usłyszał
głuche odgłosy strzałów... Wszystko to trwało kil'
ka sekund, tak, że nawet nie zdążyli zauważyć, skąd
padły strzały.
Na rozkaz pułkownika pilot zniżył maszynę do
lądowania.
W tym właśnie momencie zobaczyli, jak z pobli'
skiego lasu, a więc z zamaskowanego lotniska —
wystartował w przeciwnym kierunku jakiś samo
lot. Gdy tylko wzbił się w górę — pułkownik rozpo
znał bez trudu wojskową maszynę, którą umyślnie
zniekształcono, aby nie można było rozpoznać mo
delu. Była to maszyna wysokiej klasy, ze skrzydła
mi wmontowanymi w kadłub dla większej szybko
ści.
(Dalszy ciąg nastąpO
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La w*e,sz milimetrowy lub jego miejsce ne stron1*
tytułowej — ił 1.211 w tektele tł 0.50; za tekstem '

zl O.tOj drobne 11 gr za wyraz; praca poszukiwane I zaofiarowane — 10 gr za *>o
wo. Drobno — najmniej 10 wyrazów. Nekrologi — 50 gr mm, miejsce zastrzeżo'**
15% drożej; tabelaryczne I bilanse — 11% drożej. Wyrazy tłustym drukiem l|cr"
slg podwójnie. Duże litery — liczą tle za słowo. Zagraniczne 50% drotej.
Ko1’1*’
nlkaty (N) — 2 tł ze mm.
Za trelć ogłoszeń Redakcja nie odpowiada
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